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Sammanfattning	  

	  
Att	  utveckla	  hållbart	  innefattar	  att	  behoven	  hos	  den	  nuvarande	  generationen	  möts	  utan	  att	  
äventyra	  framtida	  generationers	  möjligheter.	  En	  integrerad	  syn	  på	  hållbarhet	  är	  viktig	  
eftersom	  de	  tre	  dimensionerna	  (ekologisk,	  ekonomisk	  och	  social)	  är	  förbundna	  med	  
varandra.	  Samhället	  ställer	  krav	  på	  arbete	  kring	  hållbarhetsfrågor	  och	  att	  företag	  tar	  
ansvar	  för	  sina	  organisationer.	  Offentliga	  upphandlingar	  innehåller	  krav	  på	  att	  företag	  
kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  hållbar	  utveckling.	  Studien	  visar	  på	  att	  IT-‐företag	  känner	  
denna	  press	  och	  de	  arbetar	  ständigt	  med	  att	  förbättra	  sättet	  de	  kommunicerar	  och	  
presenterar	  arbetet	  kring	  hållbarhet.	  IT-‐konsulter	  är	  i	  behov	  av	  hjälpmedel	  för	  att	  arbeta	  
och	  kommunicera	  kring	  hållbar	  utveckling.	  Denna	  studie	  har	  resulterat	  i	  riktlinjer	  för	  hur	  
IT-‐konsulter	  vid	  upphandling	  kan	  kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  hållbar	  utveckling	  och	  
fördelarna	  med	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster.	  
	  
Nyckelord:	  hållbarhet,	  IT-‐konsulter,	  offentlig	  upphandling,	  riktlinjer	  
	  
Abstract 
	  
Sustainable	  development	  means	  that	  you	  have	  to	  meet	  the	  needs	  of	  the	  current	  generation	  
without	  compromising	  with	  future	  generations	  possibilities.	  An	  integrated	  approach	  to	  
sustainability	  is	  important	  because	  the	  three	  dimensions	  (ecological,	  economic	  and	  social)	  
are	  connected	  to	  each	  other.	  Society	  requires	  companies	  to	  take	  their	  responsibility	  and	  
work	  with	  sustainability	  issues.	  Public	  procurements	  include	  requirements	  for	  companies	  
concerning	  how	  they	  present	  sustainable	  development.	  	  This	  study	  indicates	  that	  IT	  
companies	  feel	  the	  pressure	  and	  they	  are	  constantly	  working	  to	  improve	  the	  way	  they	  
communicate	  and	  present	  their	  work	  concerning	  sustainability.	  IT	  consultants	  are	  in	  need	  
of	  tools	  to	  work	  and	  communicate	  concerning	  sustainability.	  This	  study	  results	  in	  
guidelines	  for	  how	  IT	  consultants	  may	  present	  their	  work	  concerning	  sustainable	  
development	  and	  its	  benefits.	  
	  
Keywords:	  sustainability,	  IT-‐consultant,	  public	  procurement,	  guidelines	  
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1 Inledning 
 
Hållbarhet	  är	  ett	  aktuellt	  ämne	  inom	  IT	  (Mines,	  2008).	  Strange	  och	  Bayley	  (2008)	  beskriver	  
hållbarhet	  utefter	  tre	  dimensioner	  vilka	  är	  social,	  ekologisk	  och	  ekonomisk	  hållbarhet.	  IT-‐
företag	  har	  möjligheten	  att	  hantera	  hållbar	  utveckling	  i	  takt	  med	  att	  produktiviteten	  
förbättras,	  kostnaderna	  minskas	  och	  en	  ökad	  lönsamhet	  tar	  kraft	  (Watson	  et	  al.,	  2010).	  
Utveckling	  och	  strategier	  inom	  hållbar	  IT	  kallas	  ofta	  för	  Grön	  IT.	  Likt	  hållbar	  utveckling	  
inom	  andra	  ämnen	  ligger	  även	  fokus	  inom	  Grön	  IT	  på	  att	  minska	  miljöpåverkan	  samt	  att	  
understödja	  miljöinnovationer	  inom	  andra	  branscher.	  Grön	  IT	  har	  ansetts	  vara	  en	  viktig	  
strategisk	  teknik	  inom	  IT-‐branschen	  (Thibodeau,	  2007).	   
 
IT-‐branschen	  stod	  år	  2011	  för	  3,8	  %	  av	  den	  totala	  sysselsättningen	  i	  Sverige,	  vilket	  
innefattar	  180	  000	  personer.	  	  IT-‐branschen	  hade	  år	  2011	  en	  omsättning	  om	  588	  miljarder	  
kronor.	  En	  ökning	  med	  23	  %	  sedan	  2007	  då	  omsättningen	  var	  478	  miljarder	  [1].	  Den	  
största	  kunden	  IT-‐branschen	  har	  är	  den	  offentliga	  sektorn.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  leder	  till	  att	  den	  
offentliga	  upphandlingen	  har	  ekonomisk	  påverkan	  på	  IT-‐branschen	  (Von	  Otter	  &	  Nygård,	  
2008).	  För	  att	  en	  IT-‐konsult	  ska	  ha	  chans	  att	  ta	  del	  av	  uppdragen	  krävs	  det	  att	  konsulten	  
har	  god	  talförmåga	  och	  kan	  argumentera	  för	  sin	  sak	  (Djavanshir	  &	  Agresti,	  2007),	  detta	  
framgår	  tydligt	  inte	  minst	  gällande	  miljöfrågor.	  Detta	  med	  grund	  i	  att	  EU:s	  strategi	  för	  
hållbar	  utveckling	  innehåller	  mål	  som	  innebär	  att	  offentliga	  upphandlingar	  ska	  vara	  
miljöanpassade.	  Vidare	  i	  EU:s	  strategi	  för	  hållbar	  utveckling	  finns	  mål	  rörande	  socialt	  
ansvarstagande.	  I	  takt	  med	  EU:s	  framtagna	  mål	  för	  hållbar	  utveckling	  har	  Sverige	  sedan	  
2007	  haft	  en	  handlingsplan	  som	  bland	  annat	  har	  resulterat	  i	  utveckling	  av	  
upphandlingskriterier	  för	  vanligt	  förekommande	  varor	  och	  tjänster	  och	  utbildningsinsatser	  
(Konkurrensverket,	  2011).	  
	  	  

1.1 Problemdiskussion 
 
Mellville	  (2010)	  adresserar	  kunskapsluckan	  och	  problematiken	  kring	  hur	  olika	  
systemmetoder	  kan	  belysa	  organisatoriska	  och	  miljömässiga	  resultat	  som	  härstammar	  från	  
användningen	  av	  IS	  (Informationssystem)	  kopplat	  till	  hållbarhet	  (Mellvile,	  2010).	  Samtidigt	  
ställer	  samhället	  krav	  på	  att	  IT-‐företag	  ska	  ha	  gjort	  ökade	  ansträngningar	  för	  att	  integrera	  
hållbarhetsfrågor	  och	  ta	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  (Haugh	  &	  Talwar,	  2010).	  En	  rapport	  
utförd	  år	  2012	  av	  Miljöstyrningsrådet	  innehåller	  information	  kring	  att	  myndigheter	  och	  
stora	  företag	  ofta	  har	  goda	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  vad	  gäller	  miljökraven	  vid	  en	  
upphandling.	  Denna	  kunskap	  och	  erfarenhet	  tenderar	  att	  stanna	  hos	  stora	  IT-‐företag	  och	  
inte	  hos	  de	  externa	  IT-‐konsulter	  som	  senare	  anställs	  för	  att	  utföra	  uppdragen	  
(Miljöstyrningsrådet,	  2012).	  Många	  IT-‐företag	  har	  dock	  missat	  att	  de	  ekonomiska	  och	  
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sociala	  dimensionerna	  är	  lika	  viktiga	  som	  de	  ekologiska	  (Hubbard,	  2009).	  	  

Antagna	  affärssystem	  uppfyller	  inte	  alltid	  upphandlande	  myndigheters	  krav,	  trots	  de	  höga	  
utgifterna	  och	  stora	  ansträngningar	  som	  läggs	  ner	  vid	  övningen.	  Ett	  sätt	  att	  undvika	  detta	  
problem	  är	  att	  planera	  och	  förvalta	  en	  kontrollerad	  upphandlingsprocess	  av	  
affärssystemen	  (Poon	  &	  Tak	  Yu,	  2006).	  Upphandlingars	  kvalitet	  presenteras	  oftast	  som	  en	  
kombination	  av	  två	  aspekter:	  noggrannhet	  och	  ekonomi.	  Noggrannhet	  är	  ofta	  kopplat	  till	  
upphandlingsprocessen	  och	  vilka	  objekt	  den	  innehåller,	  fokus	  ligger	  på	  att	  matcha	  
upphandlingens	  syfte	  med	  framtagen	  kravspecifikation.	  Den	  ekonomiska	  aspekten	  syftar	  
till	  att	  få	  lägsta	  möjliga	  pris	  (Nissen	  &	  Sengupta	  2006).	  Dessa	  aspekter	  har	  fortfarande	  
väldigt	  stort	  fokus.	  Svårigheter	  ligger	  i	  att	  få	  in	  ytterligare	  aspekt,	  till	  exempel	  
hållbarhetsaspekten.	  
	  
Utifrån	  problemdiskussionen	  ovan	  som	  grund	  fokuserar	  vår	  undersökning	  på	  att	  studera	  
hur	  IT-‐konsulter	  kan	  kommunicera	  eventuella	  hållbarhetsfördelar	  ställt	  mot	  en	  produkt	  
eller	  tjänst	  med	  fokus	  på	  noggrannhet	  och	  ekonomi.	  Hur	  IT-‐konsulters	  process	  ser	  ut	  för	  att	  
kommunicera	  hur	  de	  ställer	  sig	  till	  hållbarhetsaspekter	  presenterade	  vid	  upphandling	  av	  
uppdrag.	  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet	  med	  den	  här	  studien	  är	  att	  undersöka	  hur	  IT-‐konsulter,	  som	  säljer	  lösningar	  till	  
myndigheter,	  vid	  offentlig	  upphandling	  kan	  kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  hållbar	  
utveckling.	  Vidare	  fokuserar	  studien	  på	  att	  undersöka	  hur	  IT-‐konsulter	  kan	  kommunicera	  
eventuella	  fördelar	  med	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster.	  Med	  undersökningen	  och	  
litteraturöversikten	  som	  grund	  syftar	  studien	  på	  att	  ta	  fram	  riktlinjer	  till	  IT-‐konsulter,	  och	  
deras	  företag,	  riktlinjer	  som	  kommer	  underlätta	  för	  IT-‐konsulter	  att	  kommunicera	  sitt	  
arbete	  kring	  hållbar	  utveckling.	  
 
För	  att	  möjliggöra	  syftet	  kommer	  följande	  frågeställning	  vara	  utgångspunkt	  i	  studien:	   
 
Hur	  kan	  IT-‐konsulter	  under	  offentlig	  upphandling	  kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  hållbara	  
produkter	  och	  tjänster	  samt	  eventuella	  fördelar	  med	  dessa? 
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1.3 Disposition 
 
 

 
	    

Inledning	  

•  Inledningen	  kommer	  innehålla	  bakgrundsfaktorer,	  
problemdiskussion,	  syfte	  och	  frågeställning	  	  

Teori	  

•  I	  teoridelen	  presenteras	  litteratur	  rörande	  hållbarhet,	  Grönt	  IT,	  CSR,	  
kommunikation	  och	  upphandlingsprocessen	  	  

Metod	  

•  I	  metoddelen	  beskrivs	  vilka	  metoder	  som	  använts	  vid	  insamling	  och	  
analys	  av	  det	  empiriska	  materialet.	  Avsnittet	  presenterar	  även	  
studiens	  respondenter	  och	  avgränsningar.	  

Empiriresultat	  
•  I	  avsnittet	  empiriresultat	  presenteras	  studiens	  empiriska	  material.	  

Analys	  och	  
Diskussion	  

•  I	  detta	  avsnitt	  analyseras	  och	  diskuteras	  det	  empiriska	  materialet	  
och	  jämförs	  med	  presenterad	  litteratur.	  Vidare	  presenteras	  riktlinjer	  
för	  hur	  IT-‐konsulter	  kan	  kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete.	  	  

Slutsats	  
•  Studiens	  slutsats	  presenteras	  samt	  förslag	  till	  framtida	  forskning.	  
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2 Litteraturstudie 
 
Vår	  litteraturstudie	  introducerar	  litteratur	  rörande	  hållbarhet,	  Grön	  IT,	  kommunikation	  och	  
en	  förklarande	  del	  angående	  upphandlingsprocessen.	  	  
 
 

2.1 Hållbar utveckling 
 
Den	  mest	  överenskomna	  definitionen	  av	  hållbarhet	  kommer	  från	  Brundtland	  
Kommissionen.	  År	  1987	  publicerade	  kommissionen	  sin	  rapport	  angående	  ämnet	  och	  lade	  
fram	  ett	  nytt	  koncept,	  nämligen	  hållbar	  utveckling,	  därifrån	  härstammar	  begreppet	  
hållbarhet.	  I	  rapporten	  definieras	  hållbar	  utveckling	  som:	   
 
"Utveckling	  som	  uppfyller	  behoven	  av	  nuvarande	  generationer	  utan	  att	  kompromissa	  med	  
kommande	  generationers	  möjligheter	  för	  att	  uppfylla	  sina	  behov	  “	  (UN,	  1987). 
 
Hållbarhet	  har	  blivit	  ett	  relevant	  ämne	  inom	  strategisk	  ledning	  under	  de	  senaste	  åren	  
(Lubin	  och	  Esty,	  2010).	  Dock	  kämpar	  ledare	  för	  IT-‐företag	  med	  att	  identifiera	  
hållbarhetsbaserade	  källor,	  konkurrensfördelar	  och	  att	  integrera	  miljöaspekter	  i	  sina	  
företagsstrategier	  (Loeser,	  Erek,	  Schmidt,	  Zarnekow	  &	  Koble,	  2011).	   
 
Samhället	  ställer	  krav	  på	  att	  IT-‐företag	  ska	  ha	  gjort	  ökade	  ansträngningar	  för	  att	  integrera	  
dessa	  frågor	  och	  ta	  ansvar	  för	  sina	  handlingar	  (Haugh	  &	  Talwar,	  2010).	  Kommunikation	  
kring	  hållbarhet	  har	  potentiella	  fördelar	  för	  IT-‐företag	  eftersom	  det	  signalerar	  till	  
intressenter	  att	  företaget	  åtagit	  sig	  sociala,	  ekonomiska	  och	  miljömässiga	  mål.	  Dessa	  mål	  är	  
ofta	  relaterade	  med	  positiv	  företagskultur,	  prestanda,	  legitimitet	  och	  konkurrensfördelar	  
(Haugh	  &	  Talwar,	  2010).	   
 
Ekologisk	  hållbarhet	  lägger	  fokus	  på	  bevaringen	  av	  det	  naturliga	  kapitalet	  och	  minskning	  
av	  det	  mänskliga	  avfallet	  (Goodland,	  1995).	  I	  ett	  ekologiskt	  sammanhang	  måste	  IT-‐tjänster	  
kunna	  leverera	  kund-‐	  och	  affärsnytta	  samtidigt	  som	  jordens	  resurser	  används	  i	  en	  takt	  som	  
säkerställer	  påfyllning.	  Målet	  med	  ekologisk	  hållbarhet	  vid	  utveckling	  av	  IT-‐tjänster	  är	  att	  
kunna	  möta	  behoven	  hos	  den	  nuvarande	  generationen	  utan	  att	  kompromissa	  med	  
kommande	  generationers	  möjligheter	  att	  möta	  sina	  behov	  (Harmon	  &	  Auseklis,	  2009).	   
 
Många	  IT-‐företag	  har	  missat	  att	  de	  ekonomiska	  och	  sociala	  dimensionerna	  är	  lika	  viktiga	  
som	  de	  ekologiska	  (Hubbard,	  2009).	  En	  integrerad	  syn	  på	  hållbarhet	  är	  viktig	  eftersom	  de	  
tre	  dimensionerna	  är	  förbundna	  med	  varandra	  (Se	  figur	  1).	  Till	  exempel	  kan	  effekten	  av	  
den	  ekonomiska	  tillväxten	  (ekonomisk)	  öka	  ett	  IT-‐företags	  koldioxidutsläpp	  (miljö)	  men	  
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leda	  till	  utveckling	  av	  långsiktiga	  arbetstillfällen	  för	  lokala	  samhällen	  (sociala)	  (Kirchgeorg	  
och	  Winn,	  2006).	  
 

 
	  

Figur	  1	  -‐	  Relation	  mellan	  de	  tre	  hållbarhetsdimensionerna	  

	   	   	  
 
Shedroff	  (2009)	  påpekar	  också	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  dessa	  tre	  dimensioner	  i	  åtanke	  
under	  hållbar	  utveckling.	  För	  att	  uppnå	  långsiktig	  hållbarhet	  måste	  IT-‐företag	  hantera	  
ekonomiska,	  naturliga	  och	  sociala	  kapital	  (Dyllick	  &	  Hockerts,	  2002).	  
 

2.1.1 CSR 
 
Corparate	  Social	  Responsibility	  (CSR),	  det	  vill	  säga	  IT-‐företagens	  ansvar	  är	  ett	  aktuellt	  
ämne	  (Smith,	  2003). Definition	  av	  CSR	  enligt	  EU-‐kommissionen	  år	  2002	  lyder:	  	  
	  
“Ett	  begrepp	  som	  innebär	  att	  företag	  på	  frivillig	  grund	  integrerar	  sociala	  och	  miljömässiga	  
hänsyn	  i	  sin	  verksamhet	  och	  i	  sin	  samverkan	  med	  intressenterna,	  utöver	  vad	  lagen	  föreskriver.”	  
[2] 
 
Högre	  krav	  ställs	  på	  IT-‐företag	  från	  deras	  intressenter	  vilka	  gäller	  deras	  miljöarbete	  och	  
sociala	  ansvar.	  Detta	  medför	  att	  deras	  CSR-‐arbete	  blir	  allt	  viktigare	  (Löhman	  &	  Steinholz,	  
2003).	  	  

Hållbarhet	  

Ekologisk	  
hållbarhet	  

Social	  
hållbarhet	  

Ekonomisk	  
hållbarhet	  
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2.1.2 Grön IT 
 
Den	  definition	  vi	  utgår	  ifrån	  då	  Grön	  IT	  presenteras	  och	  diskuteras	  lyder	  som	  följande. 
Grön	  IT	  är	  en	  systematisk	  tillämpning	  av	  metoder	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  minimera	  
miljöpåverkan	  av	  IT,	  stödja	  målet	  om	  hållbarhet	  inom	  IT-‐företaget,	  maximera	  effektiviteten	  
och	  möjliggöra	  utsläppsminskningar	  som	  bygger	  på	  tekniska	  innovationer	  (Loeser	  et	  al.,	  
2011). 
 
Grön	  IT	  är	  tänkt	  att	  minska	  miljöpåverkan	  samt	  att	  understödja	  miljöinnovationer.	  
Strategier	  inom	  Grön	  IT	  är	  viktiga	  eftersom	  de	  kan	  bidra	  till	  att	  uppnå	  IT-‐företags	  
hållbarhetsmål.	  Konkurrenskraften	  kan	  förbättras	  genom	  miljöengagemang	  som	  skiljer	  sig	  
från	  konkurrenter	  och	  ökad	  effektivitet	  som	  kommer	  tillsammans	  med	  högre	  produktivitet.	  
Genom	  att	  dra	  nytta	  av	  Grön	  IT:s	  fulla	  potential,	  krävs	  det	  att	  IT-‐företag	  väljer	  en	  tydlig	  
strategisk	  inriktning	  (Loeser	  et	  al.	  2011).	  
	  
Företagsledning	  och	  IT-‐chefer	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  fått	  alltmer	  påtryckningar	  om	  
arbete	  med	  Grön	  IT.	  Statliga	  myndigheter	  vill	  reglera	  beteendet	  att	  utveckla	  mer	  hållbara	  
produkter	  eller	  tjänster	  i	  kombination	  med	  att	  anställda	  och	  aktieägare	  kräver	  att	  IT-‐
företaget	  tar	  ett	  ekonomiskt	  ansvar	  och	  ett	  socialt	  och	  miljömässigt	  ansvar	  (CSR)	  (Hedman	  
&	  Henningsson,	  2011).	  
         

2.2 Offentliga upphandlingar 
 
Sedan	  den	  1	  januari	  2008	  gäller	  lagen	  om	  offentlig	  upphandling	  (LOU).	  Lagen	  om	  offentlig	  
upphandling	  reglerar	  all	  upphandling	  som	  genomförs	  vid	  statliga	  myndigheter.	  Med	  
upphandling	  avses	  köp,	  leasing,	  hyra	  och	  hyrköp	  av	  varor,	  byggentreprenader	  och	  tjänster	  
samt	  anordnande	  av	  projekttävlingar.	  Lagen	  om	  upphandling	  inom	  områdena	  vatten,	  
energi,	  transporter	  och	  posttjänster	  (LUF).	  För	  upphandling	  inom	  försörjningssektorerna	  
gäller	  en	  separat	  lag,	  lagen	  om	  upphandling	  inom	  områdena	  vatten,	  energi,	  transporter	  och	  
posttjänster	  (LUF)	  (Konkurrensverket,	  2012).	  
	  
Enligt	  LOU	  skall	  ett	  antal	  principer	  gälla:	  
	  
-‐	  icke-‐diskriminering	  (inte	  ge	  företräde	  eller	  utesluta	  någon	  av,	  till	  exempel	  geografiska	  
skäl)	  
	  
-‐	  lika	  behandling	  (alla	  leverantörer	  skall	  få	  samma	  information	  vid	  samma	  tillfälle)	  
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-‐	  transparens	  (skapa	  öppenhet,	  lämna	  information	  om	  upphandlingen,	  tydligt	  
upphandlingsunderlag)	  
	  
-‐	  proportionalitet	  (krav	  skall	  ha	  samband	  med,	  och	  stå	  i	  proportion	  till,	  det	  som	  
upphandlas)	  
	  
-‐	  ömsesidigt	  erkännande	  (certifikat	  som	  gäller	  i	  hela	  EU)	  (Konkurrensverket,	  2012).	  
	  
LOU	  reglerar	  kort	  sagt	  hur	  en	  upphandling	  ska	  gå	  till,	  vilket	  beställare	  och	  leverantör	  
behöver	  känna	  till	  (Thomsen,	  2010).	  Det	  syfte	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  offentlig	  
upphandling	  är	  att	  säkerställa	  sund	  konkurrens	  (Pedersen,	  2008).	  
 
Vidare	  innehåller	  offentlig	  upphandling	  miljökrav.	  Det	  är	  ett	  av	  statens	  styrmedel	  för	  att	  
minska	  belastningen	  på	  miljö	  och	  klimat.	  Styrmedlet	  används	  som	  ett	  verktyg	  för	  att	  
utveckla	  miljövänliga	  produkter	  och	  tjänster.	  Dessa	  miljökrav	  kan	  ställas	  både	  på	  
produkter	  och	  tjänster	  och	  kan	  avse	  produktens	  egenskaper,	  framställning,	  användning	  och	  
hantering	  vid	  kassering.	  Miljökrav	  kan	  också	  ställas	  på	  IT-‐leverantören	  (Konkurrensverket,	  
2011).	  Vidare	  i	  EU:s	  strategi	  för	  hållbar	  utveckling	  finns	  mål	  rörande	  socialt	  
ansvarstagande.	  Enligt	  EU	  kommissionen	  ska	  det	  sociala	  ansvaret	  genomföras	  inom	  ramen	  
för	  offentlig	  upphandling.	  I	  offentlig	  upphandling	  definieras	  socialt	  ansvarstagande	  som	  tar	  
hänsyn	  till	  följande	  aspekter:	  sysselsättningsmöjligheter,	  anständigt	  arbete,	  
överensstämmelse	  med	  sociala	  rättigheter	  och	  arbetstagares	  rättigheter,	  social	  integration	  
(inbegripet	  personer	  med	  funktionshinder),	  lika	  möjligheter,	  utformning	  som	  ger	  
tillgänglighet	  åt	  alla,	  beaktande	  av	  hållbarhetskriterier,	  frågor	  om	  etisk	  handel	  och	  ett	  
bredare	  frivilligt	  iakttagande	  av	  företagens	  samhällsansvar	  (CSR)	  (Konkurrensverket,	  
2011).	  
	  

2.2.1 Offentlig Upphandling av IT 
	  
Bacon	  och	  Fitzgerald	  (2001)	  har	  identifierat	  upphandlingar	  till	  att	  vara	  ett	  av	  IS-‐områdets	  
huvudteman.	  Den	  offentliga	  sektorn	  är	  en	  av	  IT-‐branschens	  största	  kunder	  (Von	  Otter	  &	  
Nygårds,	  2008).	  IT-‐upphandlingar	  handlar	  inte	  bara	  om	  att	  försöka	  minska	  kostnaderna	  
inom	  ett	  IT-‐företag	  utan	  den	  syftar	  även	  på	  att	  ge	  ett	  mervärde.	  För	  att	  uppnå	  detta	  
mervärde	  beskriver	  Grundy	  (2012)	  vikten	  i	  att	  ha	  en	  väldefinierad	  strategi	  för	  IT-‐
upphandlingar.	  Strategin	  måste	  även	  vara	  kopplad	  mot	  IT-‐företagets	  affärsstrategi	  för	  att	  
uppnå	  ett	  mervärde	  för	  IT-‐företaget.	  Vidare	  beskriver	  författaren	  olika	  exempel	  på	  
mervärde	  och	  konkurrensfördelar	  med	  att	  ha	  en	  välstrukturerad	  upphandlingsstrategi	  i	  
form	  av	  ökad	  effektivitet,	  ökad	  hastighet	  och	  mottaglighet,	  ökad	  flexibilitet,	  
problemlösningar,	  och	  vidare	  minska	  risker.	  	  
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Vid	  behov	  av	  IT-‐tjänster	  så	  som	  systemutveckling	  blir	  ofta	  upphandlande	  myndigheter	  
hänvisade	  till	  att	  upphandla	  dessa	  tjänster	  av	  IT-‐företag	  (Thomsen,	  2010).	  Myndigheters	  
behov	  gällande	  IT-‐tjänster	  och	  produkter	  av	  olika	  slag	  går	  att	  finna	  i	  det	  allra	  flesta	  av	  
statens	  verksamheter.	  Dessa	  behov	  ingår	  ofta	  i	  förarbetet	  vid	  offentlig	  upphandling.	  Detta	  
förarbete	  ligger	  ofta	  till	  grund	  för	  förfrågningsunderlaget.	  Vid	  upphandling	  av	  IT-‐tjänster	  
kan	  behov	  även	  formuleras	  i	  en	  kravspecifikation	  (Bjurman,	  2003).	  
	  

 
Figur	  2	  -‐	  Upphandlingsprocessen	  

	  	  
	  
Förfrågningsunderlag 
	  
Förfrågningsunderlaget	  är	  det	  underlag	  och	  dokument	  som	  skall	  innehålla	  och	  presentera	  
upphandlande	  enhets	  behov.	  Ett	  förfrågningsunderlag	  måste	  följa	  LOU	  vilket	  innebär	  att	  till	  
exempel	  den	  utvärderingsgrund	  som	  upphandlande	  myndighet	  väljer	  att	  använda	  sig	  av	  
måste	  anges.	  Den	  upphandlande	  myndigheten	  kan	  välja	  mellan	  att	  ange	  att	  den	  antingen	  
kommer	  att	  anta	  det	  som	  är	  långsiktigt	  mest	  fördelaktigt	  eller	  det	  anbud	  som	  har	  det	  lägsta	  
priset.	  I	  förfrågningsunderlaget	  kan	  det	  även	  ställas	  krav	  på	  hållbar	  utveckling	  
(Konkurrensverket,	  2012).	  Det	  dokument	  som	  vid	  utveckling	  av	  IT-‐tjänster	  och	  produkter	  
har	  störst	  betydelse	  för	  affären	  är	  i	  regel	  den	  kravspecifikation	  som	  tagits	  fram.	  I	  IEEE	  Std	  
1233	  (1998)	  står	  det	  skrivet	  att	  kravspecifikationen	  är	  tänk	  att	  kommunicera	  och	  innehålla	  
de	  krav	  kunden	  har	  tänkt	  kring	  IT-‐tjänsten	  eller	  produkten	  i	  fråga.	  Att	  planera	  och	  
genomföra	  IT-‐projekt	  är	  en	  krävande	  process.	  Beställare	  och	  dess	  projektdeltagare	  
behöver	  verksamhetskunskap.	  De	  behöver	  även	  kunna	  styra	  systemutvecklingen	  och	  ha	  
kunskap	  kring	  verksamhetens	  behov.	  Beställaren	  måste	  vara	  styrande	  och	  aktiva	  genom	  
hela	  processen,	  och	  kunna	  hantera	  projekt	  (Thomsen,	  2010).	  Genom	  att	  upphandlande	  
myndighet	  noggrant	  utformar	  förfrågningsunderlaget	  leder	  till	  att	  leverantörerna	  (IT-‐

Förfrågningsunderlag	  /	  
Kravspecioikation	   Anbud	   Utvärdering	  av	  anbud	   Tilldelning	  av	  kontrakt	  
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konsult	  och	  dess	  företag)	  kan	  ge	  samma	  svar	  på	  samtliga	  punkter	  (Bjurman,	  2003).	  	  Vilket	  i	  
sin	  tur	  leder	  till	  att	  det	  blir	  lättare	  att	  jämföra	  leverantörernas	  anbud.	  
	  
När	  förfrågningsunderlaget	  är	  färdigställt	  ställs	  det	  krav	  på	  att	  i	  princip	  all	  offentlig	  
upphandling	  skall	  annonseras.	  Annonseringen	  kan	  göras	  på	  olika	  sätt	  beroende	  på	  vilken	  
typ	  av	  upphandling	  det	  rör	  sig	  om	  (Konkurrensverket,	  2012).	  Det	  är	  i	  detta	  stadie	  
leverantören	  kommer	  in	  i	  upphandlingsprocessen.	  Leverantörens	  första	  steg	  i	  
upphandlingsprocessen	  utgörs	  av	  sökande	  kring	  intressanta	  upphandlingar.	  Ofta	  väljer	  
upphandlande	  myndighet	  att	  annonsera	  i	  en	  allmänt	  tillgänglig	  elektronisk	  databas	  
(Kammarkollegiet,	  2011).	  Intressant	  upphandling	  studeras,	  leverantören	  går	  igenom	  
kvalifikationskraven	  och	  de	  krav	  som	  ställs	  i	  annonsen	  såväl	  som	  i	  kravspecifikationen.	  

Kravspecifikation 
	  
Kravspecifikationer	  är	  dokument	  innehållande	  beställarens	  tänka	  krav	  och	  behov	  hos	  
tjänsten	  eller	  produkten	  som	  upphandlas.	  Ett	  krav	  kan	  definieras	  som	  en	  önskvärd	  
funktion	  hos	  ett	  system	  eller	  produkt	  (Preece	  et	  al.,	  2007).	  Enligt	  preece	  et	  a.	  (2007)	  delas	  
krav	  ofta	  upp	  i	  funktionella	  och	  icke	  funktionella	  krav.	  Ett	  lyckat	  projekt	  grundar	  ofta	  i	  att	  
kraven	  har	  formulerats	  och	  tagits	  fram	  på	  ett	  sätt	  som	  främjar	  att	  båda	  parterna	  är	  överens	  
över	  vad	  som	  efterfrågas.	  	  
	  
Under	  offentliga	  upphandling	  av	  IT-‐tjänster	  och	  produkter	  tillkommer	  två	  sorters	  krav,	  
skall	  och	  bör-‐krav	  (Bjurman,	  2003).	  	  Till	  skillnad	  från	  den	  kravgenereringsprocessen	  som	  
Preece	  et	  al.	  (2008)	  beskriver	  för	  den	  privata	  sektorn	  är	  det	  upphandlande	  myndighet	  som	  
står	  för	  kravgenereringen.	  Vilket	  ställer	  krav	  på	  att	  upphandlande	  myndighet	  att	  formulera	  
väl	  genomtänkta	  krav	  innan	  upphandlingen	  tar	  sin	  start	  (Wohlin,	  2005).	  Vidare	  skriver	  
Thomsen	  (2010)	  att	  kompetenta	  beställare	  som	  kan	  specificera,	  ställa	  krav	  och	  värdera	  
tjänster	  som	  upphandlas	  är	  nyckeln	  till	  framgångsrik	  outsourcing.	  
	  
Anbud 
	  
Leverantören	  (IT-‐konsult	  och	  dess	  företag)	  ska	  i	  sitt	  anbud	  svara	  på	  de	  kvalifikationskrav	  
som	  ställs	  på	  dem	  och	  ifall	  det	  kan	  leverera	  produkten	  eller	  tjänsten	  i	  fråga.	  Dessa	  krav	  är	  
som	  tidigare	  presenterat	  formulerade	  i	  upphandlande	  myndighets	  förfrågningsunderlag.	  
Leverantören	  presenterar	  tidigare	  projekt	  de	  utfört,	  deras	  ekonomiska	  ställning	  och	  
tekniska	  yrkesmässiga	  kapacitet	  och	  hur	  de	  ställer	  sig	  till	  kraven	  (Pedersen,	  2008).	  Anbud	  
skickas	  in	  till	  upphandlande	  myndighet	  och	  anbudet	  värderas.	  
	  
Anbud utvärderas 
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Den	  utvärderingsgrund	  som	  upphandlande	  myndighet	  väljer	  att	  använda	  sig	  av	  måste	  
anges	  i	  förfrågningsunderlaget.	  Den	  upphandlande	  myndigheten	  kan	  välja	  mellan	  att	  ange	  
att	  den	  antingen	  kommer	  att	  anta	  det	  som	  är	  långsiktigt	  mest	  fördelaktigt	  eller	  det	  anbud	  
som	  har	  det	  lägsta	  priset	  (Konkurrensverket,	  2012).	  Exempel	  på	  utvärderingskriterier	  som	  
ofta	  förekommer	  för	  avvägning	  är	  pris,	  driftskostnader,	  systemets	  funktionalitet	  och	  
leveranstid.	  Denna	  avvägning	  görs	  i	  form	  av	  en	  poängsättning	  där	  den	  leverantör	  (IT-‐
konsult	  och	  dess	  företag)	  med	  högst	  poäng	  kopplat	  till	  utvärderingskriterierna	  skall	  antas	  
uppdraget	  (Pedersen,	  2008).	  	  
	  
Tilldelning av kontrakt 
	  
Upphandlingsprocessens	  slutgiltiga	  moment	  innan	  leverans	  är	  att	  tilldelningsbeslut	  ska	  
delas	  ut	  till	  samtliga	  anbudsgivare	  (Pedersen,	  2008).	  Den	  vinnande	  anbudsgivaren	  
påbörjar	  sitt	  arbete	  så	  snart	  som	  den	  tilldelats	  samtliga	  dokument	  rörande	  upphandlingen.	  	  

2.3 Kommunikation	  
	  
En	  av	  IT-‐konsulters	  framgångsfaktorer	  är	  en	  effektiv	  kommunikation.	  För	  att	  en	  lyckad	  
relation	  skall	  etableras	  mellan	  IT-‐konsulter	  och	  upphandlande	  myndighet	  måste	  IT-‐
konsulten	  ha	  en	  god	  talförmåga	  och	  vara	  den	  som	  driver	  samtalet.	  Att	  konsulten	  tydligt	  
kommunicerar	  förväntningar	  kring	  beställd	  produkt	  eller	  tjänst	  ligger	  till	  grund	  för	  en	  
effektiv	  kommunikation.	  Det	  minimerar	  eventuella	  konflikter	  kring	  en	  produkt	  eller	  tjänst	  
som	  upphandlande	  myndighet	  är	  missnöjd	  med	  (Djavanshir	  &	  Agresti,	  2007).	  	  

Interaktionen	  mellan	  IT-‐konsult	  och	  upphandlande	  myndighet	  anses	  vara	  den	  viktigaste	  
faktorn	  till	  ett	  lyckat	  konsultprojekt,	  vilket	  även	  gäller	  för	  IT-‐företagens	  överlevnad	  i	  sig.	  
Båda	  parterna	  delar	  på	  ansvaret	  för	  att	  det	  ska	  bli	  en	  lyckad	  interaktion.	  För	  att	  en	  lyckad	  
och	  effektiv	  interaktion	  ska	  bli	  möjlig	  måste	  båda	  parterna	  hjälpas	  åt	  att	  dela	  på	  viktig	  
information	  (Nikolova	  &	  Reihlen,	  2009).	  
	  
För	  att	  IT-‐företag	  ska	  kunna	  säkerställa	  att	  de	  är	  kända	  som	  ett	  IT-‐företag	  som	  tar	  ansvar,	  
att	  de	  arbetar	  med	  hållbarhet	  och	  CSR,	  krävs	  det	  att	  de	  kommunicerar	  ut	  detta	  till	  
allmänheten.	  Genom	  användning	  av	  offentlig	  kommunikation	  kan	  IT-‐företag	  skapa	  goda	  
relationer	  till	  intressenter	  och	  bygga	  en	  positiv	  image	  (Ruchi	  &	  Darshana,	  2012).	  

 

2.4 Litteratursammanställning  
 
Hållbarhet 
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Hållbarhet	  beskrivs	  i	  litteraturen	  utefter	  tre	  dimensioner	  vilka	  är	  social,	  ekologisk	  och	  
ekonomisk	  hållbarhet	  (Strange	  och	  Bayley,	  2008).	  Ekologisk	  hållbarhet	  vid	  utveckling	  av	  
IT-‐tjänster	  har	  som	  mål	  att	  kunna	  möta	  behoven	  hos	  den	  nuvarande	  generationen	  utan	  att	  
kompromissa	  med	  kommande	  generationers	  möjligheter	  att	  möta	  sina	  behov	  (Harmon	  &	  
Auseklis,	  2009).	   
 
Många	  IT-‐företag	  har	  missat	  att	  de	  ekonomiska	  och	  sociala	  dimensionerna	  är	  lika	  viktiga	  
som	  de	  ekologiska	  (Hubbard,	  2009).	  För	  IT-‐företagen	  blir	  CSR-‐arbete	  allt	  viktigare	  då	  deras	  
intressenter	  ställer	  högre	  krav	  på	  IT-‐företagets	  verksamhet	  och	  IT-‐företagets	  leverantörer	  
(Löhman	  &	  Steinholz,	  2003).	   
	   
Företagsledningen	  i	  allmänhet	  och	  IT-‐chefer	  har	  under	  de	  senaste	  åren	  haft	  alltmer	  
påtryckningar	  att	  arbeta	  med	  Grön-‐IT	  (Hedman	  och	  Henningsson,	  2011).	  Strategier	  inom	  
Grön	  IT	  är	  viktiga	  eftersom	  de	  kan	  bidra	  till	  att	  uppnå	  företags	  hållbarhetsmål	  (Loeser	  et	  al.,	  
2011). 
 
Upphandling 
	  
Bacon	  och	  Fitzgerald	  (2001)	  har	  identifierat	  upphandlingar	  till	  att	  vara	  ett	  av	  IS-‐områdets	  
huvudteman.	  Den	  offentliga	  sektorn	  är	  en	  av	  IT-‐branschens	  största	  kunder	  (Von	  Otter	  &	  
Nygårds,	  2008).	  
	  
En	  upphandlingsprocess	  för	  leverantören	  (IT-‐konsult	  och	  dess	  företag)	  kan	  delas	  upp	  i	  
olika	  faser	  (se	  figur	  2).	  I	  första	  fasen	  studeras	  förfrågningsunderlaget	  innehållande	  krav	  
och	  dylikt.	  Ett	  förfrågningsunderlag	  är	  det	  underlag	  som	  en	  upphandlande	  myndighet	  
tillhandahåller	  en	  leverantör	  (IT-‐konsult	  och	  dess	  företag)	  inför	  en	  upphandling.	  	  
 
Andra	  fasen	  utgör	  själva	  upphandlingen	  där	  leverantören	  till	  en	  början	  kan	  ta	  del	  av	  
annonserade	  upphandlingar.	  Anbud	  skickas	  in	  från	  leverantör	  (IT-‐konsult	  och	  dess	  
företag)	  till	  upphandlande	  myndighet.	  	  Leverantören	  kvalificeras,	  vilket	  innebär	  att	  den	  
upphandlande	  myndigheten	  prövar	  vilka	  anbudsgivare	  som	  uppfyller	  kraven.	  Den	  
upphandlande	  myndigheten	  tilldelar	  kontraktet	  enligt	  den	  utvärderingsgrund	  som	  har	  
angetts	  i	  annonsen	  och	  förfrågningsunderlaget.	  Det	  kan	  antingen	  vara	  att	  anta	  det	  
ekonomiskt	  mest	  fördelaktiga	  anbudet	  eller	  det	  anbud	  som	  har	  lägst	  pris.	  	  
	  
Miljökrav	  i	  offentlig	  upphandling	  är	  ett	  av	  statens	  styrmedel	  för	  att	  minska	  belastningen	  på	  
miljö	  och	  klimat.	  Vidare	  i	  EU:s	  strategi	  för	  hållbar	  utveckling	  finns	  mål	  rörande	  socialt	  
ansvarstagande.	  
 
Kommunikation 
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För	  att	  IT-‐företag	  ska	  kunna	  säkerställa	  att	  deras	  intressenter	  vet	  att	  de	  tar	  ansvar,	  arbetar	  
med	  hållbarhet	  och	  CSR,	  krävs	  det	  att	  de	  kommunicerar	  ut	  detta	  till	  allmänheten	  (Ruchi	  &	  
Darshana,	  2012).	  Interaktionen	  mellan	  IT-‐konsult	  och	  upphandlande	  myndighet	  anses	  vara	  
den	  viktigaste	  faktorn	  till	  ett	  lyckat	  konsultprojekt,	  vilket	  även	  gäller	  för	  IT-‐företagens	  
överlevnad	  i	  sig	  (Djavanshir	  &	  Agresti,	  2007).	  
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3 Metod 
 
I	  metoddelen	  kommer	  vi	  presentera	  det	  arbetssätt	  som	  har	  använts	  vid	  insamling	  av	  det	  
empiriska	  materialet.	  Först	  presenteras	  en	  beskrivning	  av	  valet	  för	  studieobjekt	  och	  ansats	  
samt	  en	  beskrivning	  av	  vår	  litteratursökning.	  Litteraturstudien	  följs	  av	  vårt	  metodval	  samt	  
tillvägagångssättet	  i	  de	  kvalitativa	  intervjuerna.	  Sedan	  beskrivs	  studiens	  medverkande	  
företag	  och	  respondenter	  med	  en	  beskrivning	  av	  tillvägagångssättet.	  Därefter	  beskrivs	  det	  
vilken	  metod	  som	  har	  använts	  för	  att	  analysera	  och	  tolka	  insamlad	  data.	  Slutligen	  diskuterar	  
vi	  även	  vilka	  avgränsningar	  vi	  har	  valt	  och	  varför.	  	  
 
 

3.1 Val av studieobjekt  
 
På	  grund	  av	  vårt	  intresse	  för	  hållbarhet	  och	  det	  ökade	  intresse	  hos	  IT-‐företag	  och	  i	  
samhället,	  valde	  vi	  att	  studera	  litteratur	  inom	  IT	  med	  relation	  till	  hållbarhet.	  Litteraturen	  
ledde	  oss	  vidare	  in	  på	  IT-‐konsulter	  och	  upphandlingsprocessen,	  vilket	  vi	  valde	  att	  hålla	  fast	  
vid.	  Vidare	  fann	  vi	  en	  problematik	  vid	  denna	  process	  som	  vi	  tidigare	  presenterat	  i	  
problemdiskussionen.	  I	  vår	  undersökning	  studerar	  vi	  hur	  IT-‐konsulter	  vid	  upphandling	  kan	  
kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  hållbar	  utveckling.	  Vidare	  studerar	  vi	  hur	  IT-‐konsulter	  kan	  
kommunicera	  eventuella	  fördelar	  med	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster.	  Genom	  Nissen	  och	  
Senguptas,	  Thibodeau	  (2007)	  och	  Mines	  (2008)	  artiklar	  anser	  vi	  vårt	  studieobjekt	  vara	  av	  
intresse.	  Artiklarna	  tar	  upp	  svårigheten	  att	  få	  in	  ytterligare	  dimensioner	  i	  en	  upphandling	  
än	  noggrannhet	  och	  ekonomi	  samt	  hur	  aktuellt	  hållbarhet	  är	  inom	  IT	  och	  statistik	  kring	  hur	  
mycket	  pengar	  konsulter	  har	  att	  vinna	  vid	  upphandling.	  
	  	  

3.2 Val av ansats 
 
För	  att	  komma	  fram	  till	  svar	  på	  vår	  kunskapsfråga	  valde	  vi	  en	  kvalitativ	  ansats.	  Likt	  vad	  vi	  i	  
vår	  undersökning	  är	  ute	  efter	  beskriver	  Denscombe	  (2009)	  att	  kvalitativ	  data	  berör	  
erfarenheter,	  tankar	  och	  tolkningar.	  Vidare	  är	  vi	  ute	  efter	  de	  fördelar	  författaren	  skriver	  
angående	  kvalitativ	  data.	  Fördelar	  i	  form	  av	  att	  kvalitativa	  metoder	  och	  analyser	  genererar	  
mer	  djupgående	  material	  med	  möjligheten	  att	  beskriva	  komplexa	  situationer.	  En	  potentiell	  
svårighet	  med	  kvalitativt	  material	  är	  att	  respondenters	  förklaringar	  kan	  bli	  förenklade	  och	  
därmed	  misstolkade.	  En	  aspekt	  som	  vi	  har	  valt	  att	  hantera	  med	  noggrannhet.	  När	  de	  
intervjuade	  har	  gett	  oss	  en	  känsla	  av	  att	  de	  förenklar	  och	  rundar	  av	  svaren	  har	  vi	  
kompletterat	  detta	  med	  följdfrågor.	  Har	  vi	  känt	  att	  svaren	  har	  varit	  otillräckliga	  efter	  utförd	  
intervju	  har	  vi	  försäkrat	  oss	  om	  att	  vi	  har	  tillåtelse	  att	  återkomma	  med	  följdfrågor	  efter	  
avslutad	  intervju.	  Motgångar	  som	  vi	  inte	  anser	  vara	  av	  den	  grad	  att	  vi	  behöver	  välja	  en	  
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annan	  ansats.	  Detta	  med	  grund	  i	  att	  undersökningen	  syftar	  på	  att	  ta	  studera	  IT-‐konsulters	  
erfarenheter	  vid	  en	  komplex	  situation,	  vilken	  en	  kvalitativ	  ansats	  möjliggör.	  	  
 

3.3 Litteraturstudie  
 
För	  att	  kunna	  skapa	  ett	  underlag	  för	  studien	  samt	  skapa	  en	  bättre	  förståelse	  kring	  ämnet	  
och	  tidigare	  forskning	  utförs	  förslagsvis	  en	  litteraturstudie	  (Backman,	  2010),	  vilket	  var	  
utgångspunkten	  för	  utförd	  studie.	  Litteraturstudien	  förde	  in	  oss	  på	  begrepp	  som	  hållbarhet,	  
IT	  kopplat	  till	  hållbar	  utveckling	  och	  offentliga	  upphandlingar.	  Begrepp	  som	  resulterade	  i	  
att	  vi	  använde	  följande	  sökord:	  “Sustainability	  in	  Organisations”,	  “Sustainable	  
procurement”,	  “Sustainable	  IT”,	  “Procurement”	  och	  “Upphandlingsprocessen”.	  Sökord	  
rörande	  IT-‐konsulters	  arbetssätt	  förde	  oss	  vidare	  till	  sökord	  likt:	  “IT	  Conultant”	  och	  
“Sustainable	  IT	  Consultant”.	  Vi	  använde	  även	  sökord	  så	  som	  “Green	  IT”	  och	  ”CSR”.	  De	  
databaser	  som	  vi	  främst	  använt	  oss	  av	  är:	  Google	  Scholar	  och	  IEEE	  genom	  Högskolan	  i	  
Halmstad	  sökfunktion.	  All	  den	  insamlade	  litteraturen	  lästes	  kring	  tidigare	  presenterade	  
ämne	  för	  att	  utöka	  kunskapen	  och	  förståelsen	  kring	  vilka	  artiklar	  och	  vilken	  information	  
som	  var	  relevant	  för	  vår	  undersökning.	  Vidare	  valdes	  artiklar,	  som	  skulle	  ligga	  till	  grund	  för	  
vår	  undersökning,	  med	  koppling	  till	  vår	  kunskapsfråga.	  	  
 

3.4 Val av datainsamlingsmetod  
 
Vi	  har	  valt	  att	  använda	  oss	  av	  intervjuer	  som	  datainsamlingsmetod.	  Vidare	  har	  vi	  valt	  att	  
bygga	  upp	  och	  föra	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Anledningen	  till	  att	  vi	  valde	  att	  göra	  
semistrukturerade	  intervjuer	  var	  på	  grund	  av	  att	  med	  en	  semistrukturerad	  intervju	  är	  
intervjuaren	  beredd	  att	  vara	  flexibel	  när	  det	  gäller	  i	  vilken	  ordning	  ämnena	  anses	  mer	  
påtagligt,	  att	  låta	  den	  intervjuade	  utveckla	  idéer	  och	  tala	  mer	  allmänt	  om	  de	  frågorna	  
jämfört	  med	  en	  strukturerad	  intervju	  (Denscombe,	  2009).	  Semistrukturerade	  intervjuer	  
möjliggör	  även	  för	  den	  som	  intervjuar	  att	  ställa	  följdfrågor	  och	  därmed	  fördjupa	  sig	  i	  de	  
intervjuades	  tankar	  och	  tycke	  (Larsen,	  2009).	  	  
	  
Frågorna	  som	  ställdes	  under	  intervjuerna	  (se	  bilaga	  1)	  togs	  fram	  efter	  en	  utförlig	  
avstämning	  till	  vilka	  vi	  ansåg	  vara	  huvudämnena	  för	  denna	  undersökning.	  Huvudämnena	  
stämdes	  av	  med	  undersökningens	  syfte.	  Efter	  att	  vi	  utförligt	  studerat	  vad	  studien	  syftar	  på	  
att	  undersöka	  och	  vidare	  bidra	  med	  kom	  vi	  fram	  till	  att	  huvudämnena	  för	  den	  här	  studien	  
är	  likt	  de	  rubriker	  som	  är	  presenterade	  i	  litteraturstudien. 
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3.4.1 Avstämning 
 
Likt	  vad	  vi	  beskrev	  i	  föregående	  stycke	  är	  våra	  intervjufrågor	  konstruerade	  på	  ett	  sådant	  
sätt	  så	  att	  resultatet	  från	  litteraturstudien	  ligger	  till	  grund	  för	  frågorna	  i	  intervjun.	  Vi	  har	  
delat	  upp	  vårt	  frågebatteri	  i	  fyra	  delar	  (se	  bilaga	  1). 
 
När	  vi	  hade	  konstruerat	  våra	  intervjufrågor	  ville	  vi	  säkerställa	  att	  vi	  kunde	  föra	  en	  utförlig	  
intervju.	  Vidare	  ville	  vi	  kontrollera	  att	  vi	  hade	  tillräcklig	  koppling	  till	  litteraturen.	  
Avstämningsmoment	  innebar	  att	  en	  erfaren	  individ,	  inom	  intervjuteknik,	  gick	  igenom	  vårt	  
frågebatteri	  och	  gav	  feedback.	  Det	  konstaterades	  att	  våra	  frågor	  behövde	  formuleras	  om	  en	  
del.	  Det	  kom	  fram	  att	  vi	  med	  formuleringar	  som:	  “Tänker	  ni	  på	  vårt	  samhälle	  när	  ni	  jobbar	  
som	  IT-‐konsult?”	  skapade	  en	  distans.	  För	  att	  förhindra	  att	  detta	  skulle	  hända	  fick	  vi	  tips	  om	  
att	  ställa	  frågor	  som	  gav	  den	  intervjuade	  chansen	  att	  berätta	  om	  erfarenheter	  och	  dylikt.	  
Detta	  istället	  för	  att	  behöva	  gå	  i	  försvar	  eller	  tänka	  hur	  en	  fråga	  av	  denna	  karaktär	  svaras	  
på	  bästa	  sätt.	  Feedback	  kopplat	  till	  termologi	  kom	  också	  upp,	  vi	  hade	  formulerat	  frågor	  
innehållande	  begrepp	  som	  “Grön	  IT”	  och	  liknande	  som	  vi	  själva	  är	  bekanta	  med,	  men	  som	  
för	  andra	  inte	  är	  lika	  lätta	  att	  relatera	  till.	  Istället	  för	  att	  använda	  termologi	  som	  vi	  själva	  är	  
bekanta	  med	  användes	  begrepp	  som	  den	  intervjuade	  själv	  tog	  upp,	  där	  av	  de	  många	  
alternativ	  på	  begrepp	  som	  går	  att	  finna	  i	  intervjuguiden.	  Vi	  valt	  att	  hålla	  dem	  så	  simpla	  som	  
möjligt	  ofta	  kopplat	  till	  miljö,	  men	  eftersom	  vi	  vill	  täcka	  social	  och	  ekonomisk	  hållbarhet	  
lika	  mycket	  som	  ekologisk	  hållbarhet	  ställdes	  följdfrågor	  kopplat	  till	  den	  sociala	  och	  
ekonomiska	  dimensionen	  som	  inte	  går	  att	  finna	  i	  intervjuguiden.	  
 

3.5 Urval 
  
Vårt	  urval	  av	  företag	  har	  utgått	  från	  den	  kunskapsfråga	  vi	  vill	  besvara	  med	  denna	  
undersökning.	  De	  IT-‐företag	  vi	  har	  kontaktat	  har	  alla	  någon	  anknytning	  till	  IT-‐tjänster,	  
produkter	  och	  hållbarhet.	  Dock	  har	  IT-‐företagen	  olika	  nivåer	  av	  hållbarhetsinvolvering.	  
Urvalet	  som	  vi	  använt	  oss	  av	  är	  ett	  målstyrt	  urval,	  vilket	  grundar	  sig	  i	  att	  som	  tidigare	  
presenterat	  utgår	  urvalet	  från	  den	  fråga	  som	  vi	  vill	  besvara.	  Målstyrda	  urval	  sker	  oftast	  i	  
flera	  nivåer	  (Bryman,	  2008).	  Vi	  studerade	  många	  IT-‐företags	  webbsidor	  och	  valde	  genom	  
denna	  information	  vilka	  IT-‐företag	  som	  var	  lämpliga	  till	  vår	  undersökning.	  I	  sökandet	  
fokuserade	  vi	  på	  IT-‐företagets	  vision	  och	  affärsidé.	  Vi	  studerade	  även	  vilka	  tjänster	  och	  
produkter	  de	  erbjöd	  sina	  kunder.	  Vidare	  studerade	  vi	  ifall	  de	  presenterade	  någon	  form	  av	  
miljöarbete	  eller	  hållbar	  utveckling.	  Därefter	  gick	  det	  målstyrda	  urvalet	  ner	  till	  vilka	  
personer	  på	  de	  valda	  företagen	  som	  vi	  ville	  kontakta.	  	  
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3.5.1 IT-Företag  
 
De	  utvalda	  IT-‐företagen	  ansågs	  bidra	  till	  att	  representera	  IT-‐branschen	  och	  dess	  IT-‐
konsulter	  som	  vårt	  syfte	  var	  att	  undersöka.	  Studien	  på	  de	  utvalda	  IT-‐företagen	  bidrog	  till	  
en	  förståelse	  och	  en	  inblick	  i	  hur	  IT-‐branschen	  och	  dess	  IT-‐konsulter	  arbetar	  med	  
hållbarhet,	  Grön	  IT	  och	  vidare	  hur	  de	  kommunicerar	  sitt	  arbetssätt	  mot	  hållbarhetskraven	  
vid	  upphandling.	  Nedan	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  IT-‐företagen	  samt	  vilka	  tjänster	  eller	  
produkter	  de	  erbjuder.	   
 
IT-‐Företag	  A	  erbjuder	  sina	  kunder	  IT-‐tjänster	  och	  produkter.	  Företaget	  arbetar	  internt	  och	  
mot	  sina	  kunder	  mot	  miljömässiga	  mål.	  Genom	  initiativ	  som	  Green	  Management,	  Grön	  
tillverkning	  och	  inköp	  har	  de	  anpassat	  sin	  verksamhet	  efter	  Grön	  IT	  och	  hållbar	  utveckling.	   
 
IT-‐Företag	  B	  satsar	  mycket	  på	  hållbar	  utveckling.	  De	  utvecklar	  själva	  inte	  några	  IT-‐tjänster	  
eller	  produkter	  utan	  de	  hyr	  ut	  konsulter	  med	  kompetens	  kring	  hållbar	  utveckling.	  
Företagets	  konsulter	  sätter	  upp	  hållbarhetsmål	  för	  kunds	  räkning,	  miljö-‐utbildar	  
personalen	  etc.	  Företaget	  ställer	  även	  krav	  på	  deras	  leverantörer	  och	  väljer	  miljöanpassade	  
tjänster	  och	  produkter. 
 
IT-‐Företag	  C	  är	  ett	  företag	  som	  levererar	  IT-‐tjänster	  till	  kund.	  De	  har	  en	  välformulerad	  
miljöpolicy.	  Företaget	  arbetar	  efter	  utvecklingsmetoden	  SCRUM	  och	  efter	  användarens	  
behov.	  De	  har	  en	  idé	  om	  att	  sätta	  upp	  effektmål	  inför	  varje	  projekt	  som	  tjänsten	  eller	  
produkten	  i	  fråga	  skall	  uppnå.	  Dessa	  mål	  utöver	  användaren	  är	  de	  som	  står	  i	  fokus	  vid	  
utveckling. 
 
IT-‐Företag	  D	  är	  ett	  företag	  som	  erbjuder	  konsulttjänster.	  Företagets	  mission	  är	  att	  bidra	  till	  
ett	  hållbart	  samhälle.	  Företaget	  erbjuder	  tjänster	  inom	  allt	  ifrån	  byggindustrin	  till	  IT.	  
Företaget	  fokuserar	  på	  klimatfrågor,	  energiförsörjning	  och	  miljö.	   
 
IT-‐Företag	  E	  är	  ett	  företag	  som	  erbjuder	  andra	  företag	  IT-‐konsulter,	  IT-‐mäklare.	  Företaget	  
har	  jobbat	  för	  att	  få	  en	  mindre	  miljöpåverkan.	  Företaget	  har	  tre	  fokusområden:	  minska	  
energiförbrukning	  på	  kontoren,	  sortera	  avfall	  från	  kontoren	  och	  minska	  tjänsteresor.	  
	   
IT-‐Företag	  F	  är	  ett	  företag	  som	  erbjuder	  sina	  kunder	  data	  och	  IT-‐infrastruktur.	  Företaget	  
tänker	  på	  långsiktig	  utveckling.	  En	  viktig	  del	  i	  deras	  arbete	  är	  miljöarbete	  för	  att	  därigenom	  
bidra	  till	  ett	  långsiktig	  hållbart	  samhälle.	  Företaget	  tänker	  även	  på	  sitt	  sociala	  ansvar.	  	    
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3.5.2 Respondenter  
 
Nedan	  följer	  en	  kort	  presentation	  av	  de	  personer	  vi	  har	  intervjuat.	  Information	  gällande	  
deras	  tjänst,	  vilket	  IT-‐företag	  de	  arbetar	  för,	  vilken	  typ	  av	  intervju	  de	  har	  medverkat	  i	  och	  
hur	  länge	  intervjuerna	  varade. 
 
Våra	  intervjupersoner	  har	  inkluderat:	  	  
 
-‐	  A.R.	  IT-‐Företag	  F,	  Chef	  Kvalitet	  &	  Miljö,	  Telefonintervju,	  40	  minuter	  2013-‐05-‐02. 
 
-‐	  B.M.	  IT-‐Företag	  B,	  Konsult	  inom	  verksamhetsutveckling	  och	  design	  av	  IT-‐stöd	  för	  
ledningssystem.	  Video/Telefonintervju,	  45	  minuter,	  2013-‐03-‐19.	   
 
-‐	  F.E.	  IT-‐Företag	  D,	  Verksamhetsutvecklare.	  Intervju,	  55	  minuter,	  2013-‐03-‐15.	   
 
-‐	  K.F.	  IT-‐Företag	  E,	  Miljöansvarig.	  Telefonintervju,	  40	  minuter,	  2013-‐04-‐23. 
 
-‐	  S.F.	  IT-‐Företag	  A,	  Sustainable	  Manager	  Green	  IT,	  Senior	  Consult.	  Intervju,	  55	  minuter,	  
2013-‐03-‐25.	   
 
-‐	  J.P.	  IT-‐Företag	  C,	  Affärsområdeschef.	  Intervju,	  50	  minuter,	  2013-‐03-‐19.	   
 

3.6 Tillvägagångssätt intervjuer  
	  
Intervjuerna	  började	  med	  att	  vi	  berättade	  om	  vår	  undersökning,	  vad	  den	  innebar,	  vad	  vi	  
undersökte	  och	  vad	  vi	  väntade	  oss	  av	  respondenten	  i	  fråga.	  Vidare	  ställdes	  generella	  frågor	  
kring	  respondentens	  bakgrund,	  uppgifter,	  företag	  och	  position.	  Frågor	  som	  vi	  valt	  att	  ta	  
med	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  utförlig	  presentation	  av	  respondentens	  IT-‐företag	  och	  
arbetsuppgifter.	  Vidare	  ställs	  dessa	  frågor	  med	  syftet	  att	  få	  igång	  intervjun	  på	  ett	  så	  
behagligt	  sätt	  som	  möjligt.	  Intervjuerna	  fortsatte	  med	  att	  ställa	  öppna	  frågor	  rörande	  
respondentens	  erfarenheter	  med	  koppling	  till	  undersökningens	  ämne.	  Intervjuerna	  
spelades	  in	  med	  hjälp	  av	  mikrofon	  med	  syftet	  att	  låta	  oss	  som	  intervjuar	  fokusera	  på	  vad	  
som	  sägs	  (Preece,	  Rogers,	  Sharp,	  2007).	  Med	  hjälp	  av	  denna	  teknik	  kunde	  vi	  fokusera	  på	  
vad	  som	  togs	  upp	  och	  vidare	  ställa	  rätt	  följdfrågor.	  Under	  tiden	  respondenten	  förklarade	  en	  
viss	  händelse	  gavs	  också	  möjligheten	  till	  att	  formulera	  och	  ställa	  passande	  frågor	  ifrån	  
frågebatteriet.	  Intervjuerna	  utfördes	  av	  båda	  skribenterna	  av	  denna	  uppsats	  med	  undantag	  
från	  en	  telefonintervju	  (intervju	  med	  respondent	  F).	  Detta	  kompletterades	  genom	  att	  den	  
skribent	  som	  inte	  medverkade	  fick	  transkribera	  intervjun.	  På	  så	  sätt	  fick	  skribenten	  en	  
inblick	  i	  vad	  som	  sades	  och	  en	  koppling	  till	  det	  insamlade	  materialet.	  	    
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Målet	  med	  studien	  var	  att	  alla	  intervjuer	  skulle	  ske	  på	  plats,	  på	  IT-‐företagets	  kontor	  eller	  
liknande	  men	  på	  grund	  av	  geografisk	  position	  av	  IT-‐företag	  B,	  E	  och	  F	  blev	  den	  optimala	  
lösningen	  för	  just	  dessa	  intervjuer	  att	  ta	  dem	  över	  telefon.	  En	  lösning	  som	  inte	  gör	  någon	  
märkvärdig	  skillnad	  jämfört	  med	  en	  fysisk	  intervju	  (Sturges	  &	  Hanrahan,	  2004).	  Vissa	  
aspekter	  bör	  dock	  ligga	  i	  åtanke	  då	  en	  intervju	  utförs	  över	  telefon.	  Personer	  som	  blir	  
intervjuade	  via	  telefon	  kan	  inte	  delta	  i	  en	  observation.	  Då	  vi	  inte	  ute	  efter	  att	  undersöka	  de	  
intervjuades	  känslor	  och	  reaktioner	  kring	  visst	  ämne	  anser	  vi	  inte	  att	  en	  observation	  av	  
denna	  form	  är	  nödvändig	  för	  att	  vi	  skall	  få	  ut	  tillräckligt	  med	  information	  på	  ställd	  fråga.	  
 	  

3.7 Etiska överväganden  
 
Samtliga	  intervjuer	  inleddes	  med	  att	  studiens	  respondenter	  blev	  informerade	  om	  målet	  och	  
syftet	  med	  undersökningen.	  Vidare	  förklarade	  vi	  våra	  förväntningar	  av	  respondenten	  i	  
fråga.	  Vi	  förklarade	  även	  att	  den	  information	  som	  samlats	  in,	  exempelvis	  personuppgifter	  
och	  namn,	  förvarades	  på	  ett	  pålitligt	  sätt	  som	  inte	  resulterade	  i	  att	  någon	  annan	  utanför	  
studien	  kunde	  ta	  del	  av	  informationen.	   
	   	   	   	   	    
För	  att	  studiens	  deltagare	  skulle	  försäkras	  om	  att	  vi	  tolkat	  deras	  uttalande	  korrekt	  
förklarade	  vi	  att	  det	  fanns	  möjlighet	  att	  ta	  del	  av	  en	  sammanställd	  rapport	  innehållande	  
material	  som	  berörde	  deltagarna.	  Vid	  transkribering	  av	  det	  insamlade	  materialet	  ändrades	  
även	  samtliga	  namn	  till	  koder	  och	  används	  vidare	  vid	  presentation	  av	  citat	  i	  studiens	  
avsnitt	  för	  resultat.	  Kodningen	  utfördes	  med	  syfte	  att	  ta	  hänsyn	  till	  allas	  anonymitet.	  	  
	    

3.8 Metod för analys och tolkning 
 
Vår	  metod	  för	  analys	  och	  tolkning	  av	  insamlat	  material	  utgår	  ifrån	  Preece	  et	  al.	  (2007)	  
beskrivning	  av	  denna	  process.	  Det	  första	  steget	  i	  vår	  analys	  berörde	  inspelat	  material.	  
Inspelat	  material	  transkriberades	  och	  kommenterades	  så	  snart	  som	  intervjuerna	  
genomförts.	  Detta	  för	  att	  minnet	  hos	  den	  som	  intervjuar	  skall	  vara	  så	  klart	  som	  möjligt	  
(Preece	  et	  al.,	  2007).	  	  
 
För	  att	  få	  en	  djupare	  förståelse	  kring	  insamlat	  material	  gick	  vi	  vidare	  i	  vår	  analys	  och	  
påbörjade	  att	  koda	  materialet	  med	  tillhörande	  anteckningar.	  Kodning	  i	  form	  av	  att	  en	  
förkortning	  på	  respondentens	  namn	  sattes	  vid	  slutet	  av	  valt	  citat.	  Främst	  för	  att	  underlätta	  
kopplingen	  till	  våra	  anteckningar	  och	  till	  den	  stämning	  som	  uppstod	  vid	  utförd	  intervju.	  Vi	  
satte	  även	  en	  markering	  på	  vilken	  kategori	  det	  valda	  citatet	  kunde	  tänkas	  passa	  i	  vid	  senare	  
moment.	  Citat	  markerades	  också	  med	  ett	  eget	  nummer	  för	  att	  vi	  lättare	  skulle	  kunna	  
diskutera	  de	  olika	  citaten	  utan	  att	  behöva	  läsa	  upp	  dem	  gång	  på	  gång.	  För	  att	  ytterligare	  
förstå	  citatens	  innehåll	  kodades	  de	  med	  en	  kort	  sammanfattning.	  Enligt	  Bryman	  (2008)	  är	  



	  

	  
19	  

kodning	  av	  kvalitativ	  data	  en	  iterativ	  process	  som	  innefattar	  en	  rad	  olika	  steg.	  Med	  detta	  
som	  grund	  granskade	  vi	  materialet	  flera	  gånger	  för	  att	  skapa	  en	  förtrogenhet	  med	  
materialet	  (Denscombe,	  2009).	  När	  vi	  kände	  att	  vi	  hade	  tillräcklig	  förståelse	  för	  insamlat	  
material	  påbörjades	  kategoriseringen.	  Kategoriseringen	  utfördes	  för	  att	  få	  en	  struktur	  på	  
insamlat	  material,	  bättre	  överblick	  och	  för	  att	  hitta	  relevant	  information	  inom	  varje	  
huvudämne.	  Det	  avslutande	  steget	  för	  vår	  analys	  var	  att	  jämföra	  svar	  från	  de	  olika	  
respondenterna,	  för	  att	  finna	  skillnader	  och	  likheter.	  
	  

3.9 Validering 
 
För	  att	  säkerställa	  trovärdigheten	  hos	  de	  riktlinjer	  studien	  syftar	  på	  att	  ta	  fram	  har	  vi	  valt	  
att	  låta	  deltagarna	  validera	  dem.	  Valideringen	  utfördes	  via	  mailkonversation	  där	  
riktlinjerna	  redovisades.	  Större	  delen	  av	  studiens	  deltagare	  ville	  medverka	  på	  detta	  
moment.	  Det	  konstaterades	  att	  riktlinjer	  var	  av	  sådan	  karaktär	  att	  de	  godkändes	  av	  
deltagarna.	  	  
	  

3.10 Avgränsningar  
 
Avgränsningen	  grundar	  i	  den	  kunskap	  vi	  besitter,	  tiden	  vi	  har	  på	  oss	  att	  utföra	  
undersökningen	  samt	  vad	  det	  är	  vi	  är	  intresserade	  av.	  Utförd	  studie	  fokuserar	  på	  att	  
undersöka	  huruvida	  IT-‐konsulter	  vid	  upphandling	  kan	  kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  
hållbar	  utveckling.	  Vidare	  fokuserar	  studien	  på	  att	  undersöka	  hur	  IT-‐konsulter	  kan	  
kommunicera	  eventuella	  fördelar	  med	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster.	  Alltså	  har	  ett	  val	  
gjorts	  att	  avgränsa	  studien	  till	  att	  enbart	  undersöka	  IT-‐konsulters	  arbete.	  Vidare	  kommer	  
enbart	  arbetssätten	  och	  metoderna	  IT-‐konsulter	  använder	  för	  att	  kommunicera	  arbetet	  
kring	  hållbar	  utveckling	  undersökas.	  Studien	  avser	  inte	  att	  undersöka	  huruvida	  metoderna	  
eller	  dylikt	  tagits	  fram	  eller	  hur	  de	  har	  implementerats.	  
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4 Empiriresultat 
 
I	  detta	  avsnitt	  presenteras	  resultatet	  av	  empiriinsamlingen.	  Resultat	  presenteras	  utifrån	  
huvudämnena	  i	  vår	  teoridel.	  Citaten	  är	  hämtade	  från	  transkriberade	  intervjuer,	  och	  
presenterade	  med	  kodnamn	  för	  att	  kunna	  kopplas	  med	  rätt	  respondentbeskrivning.	  
 
 
Gemensamt	  för	  deltagarna	  var	  deras	  intresse	  och	  engagemang	  kring	  hållbar	  utveckling.	  De	  
hade	  en	  positiv	  inställning	  till	  arbete	  kring	  miljö,	  ekonomiska	  och	  sociala	  frågor.	   
 

“Fokus	  på	  hållbarhet	  tycker	  jag	  rent	  personligt	  triggar	  mig	  som	  individ.	  Det	  triggar	  en	  
massa	  andra	  människor.	  Väldigt	  många	  vill	  på	  något	  sätt	  jobba	  med	  den	  typen	  av	  
frågor”	  F.E. 

 
Deltagarna	  uttryckte	  sig	  även	  kring	  svårigheter	  att	  arbeta	  med	  dessa	  frågor.	  Vidare	  hur	  de	  
presenterade	  sitt	  hållbara	  arbete,	  hur	  de	  praktiskt	  arbetar	  med	  hållbarhetsfrågor	  och	  hur	  
de	  kan	  påvisa	  detta	  under	  en	  upphandling. 
 

“Det	  är	  en	  utmaning	  att	  jobba	  med	  hållbarhetsperspektivet	  för	  att	  det	  kräver	  
kompetens	  och	  kunnande	  och	  det	  ökar	  komplexiteten	  att	  ha	  fler	  ben	  eller	  perspektiv	  
som	  man	  måste	  väga	  in	  i	  alla	  beslut	  hela	  tiden.”	  S.F. 

 

4.1 Hållbar utveckling 
 
Samtliga	  IT-‐företag	  har	  fokus	  på	  hållbar	  utveckling.	  Under	  insamlingen	  av	  det	  empiriska	  
materialet	  har	  respondenterna	  berättat	  om	  erfarenheter	  kring	  hållbar	  utveckling,	  alla	  med	  
koppling	  till	  IT.	  Vi	  har	  även	  fått	  inblick	  i	  hur	  IT	  kan	  användas	  för	  att	  främja	  ett	  hållbart	  
samhälle.	  Större	  delen	  av	  respondenterna	  hade	  förståelse	  kring	  att	  det	  inte	  räcker	  att	  satsa	  
enbart	  på	  en	  av	  dimensionerna,	  vilket	  krävs	  för	  att	  arbeta	  hållbart. 
	  

“Om	  man	  ska	  utveckla	  hållbart	  blir	  det	  multidisciplinärt.	  Det	  räcker	  inte	  att	  vara	  
duktig	  bara	  på	  miljö,	  ekonomi	  eller	  på	  att	  dra	  ledningar	  i	  marken.	  Man	  måste	  få	  ihop	  
en	  helhet	  för	  att	  se	  hur	  det	  kommer	  fungera	  tillsammans.”	  F.E.	  

 
Frågor	  ställdes	  till	  respondenterna	  rörande	  hur	  de	  ansåg	  sig	  arbeta	  med	  hållbarhet.	  Som	  
tidigare	  nämnt	  så	  har	  alla	  fokus	  på	  hållbarhet	  men	  på	  olika	  sätt.	  Detta	  visar	  sig	  även	  i	  hur	  
det	  tänker	  och	  resonerar	  kring	  att	  arbeta	  hållbart.	  Nedan	  följer	  en	  beskrivning	  från	  en	  
respondent	  med	  programmeringsbakgrund	  och	  respondentens	  sätt	  att	  kommunicera	  
hållbar	  utveckling.	  	  
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”När	  man	  levererar	  första	  versionen	  av	  systemet	  så	  är	  det	  inte	  den	  slutgiltiga	  
versionen	  utan	  att	  man	  bygger	  på	  ett	  sätt	  så	  att	  det	  är	  enkelt	  för	  systemet	  att	  
förändras	  med	  verkligheten	  och	  omvärlden”	  J.P.	  

	  
En	  annan	  respondent	  presenterar	  sitt	  arbete	  på	  ett	  annat	  sätt.	  Respondenten	  lägger	  inte	  
fokus	  på	  framtagningen	  av	  tjänsten	  eller	  produkten	  i	  fråga	  utan	  själva	  användningen	  av	  
den.	  Användning	  av	  IT-‐tjänster	  för	  ett	  hållbart	  samhälle.	  	  
	  

”Hur	  IT	  kommer	  in	  i	  och	  förbättrar	  samhällsutvecklingen	  så	  den	  blir	  mer	  hållbar	  det	  
är	  vad	  vi	  jobbar	  med.”	  F.E.	  

	  
Nedan	  beskrivs	  hållbarhet	  kopplat	  till	  en	  IT-‐produkt.	  Respondenten	  förklarar	  att	  deras	  IT-‐
företag	  lägger	  fokus	  på	  hela	  produktens	  livscykel.	  Från	  det	  att	  produkten	  tillverkas	  till	  att	  
den	  är	  förbrukad.	  
	  

”Vi	  levererar	  en	  dator	  eller	  till	  exempel	  elektronisk	  utrustningar,	  sedan	  om	  kunden	  vill	  
bli	  av	  med	  den	  då	  hämtar	  vi	  det	  och	  ser	  till	  att	  vi	  återvinner	  det	  på	  ett	  schysst	  sätt.”	  
A.R.	  

	  
Att	  det	  finns	  många	  olika	  sätt	  att	  arbeta	  med	  hållbar	  utveckling	  visar	  även	  på	  att	  det	  finns	  
många	  olika	  sätt	  att	  kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete.	  Trots	  de	  många	  sätten	  att	  arbeta	  
med	  hållbarhet	  ligger	  störst	  fokus	  hos	  de	  flesta	  respondenterna	  på	  miljö.	  Denna	  fokus	  
förklaras	  av	  att	  IT-‐branschen	  i	  sig	  är	  något	  omogen	  gällande	  hållbar	  utveckling.	  Vilket	  även	  
respondenterna	  som	  anser	  sig	  arbeta	  hållbart	  nämner.	  

 
”I	  branschen	  generellt.	  Branschen	  är	  fortfarande	  lite	  omogen	  vad	  det	  gäller	  
hållbarhetsfrågor	  totalt	  sätt.”	  A.R.	  

 
Dock	  har	  arbetet	  tagit	  sin	  start	  och	  många	  av	  respondenterna	  förklarar	  att	  deras	  IT-‐företag	  
kämpar	  för	  att	  arbeta	  rörande	  hållbarhetsfrågor.	  De	  ser	  till	  så	  att	  deras	  leverantörer	  
arbetar	  som	  respondenterna	  förklarar	  det	  på	  ett	  “schysst”	  sätt.	  De	  ser	  till	  att	  deras	  
anställda	  har	  arbetsförhållanden	  som	  stämmer	  överens	  med	  vad	  företaget	  står	  för.	  En	  del	  
av	  deltagarna	  har	  även	  anställt	  CSR-‐ansvariga	  på	  sitt	  företag.	  CSR-‐ansvarig	  behandlar	  
företags	  engagemang	  i	  frågor	  som	  berör	  miljömässiga	  såväl	  som	  sociala	  frågor.	  Vidare	  
beskrev	  de	  sitt	  miljöarbete	  med	  koppling	  till	  ekonomisk	  hållbarhet.	  	  
	  

”Långsiktigt	  är	  det	  sunt	  att	  hela	  tiden	  ha	  ett	  miljöperspektiv	  för	  att	  har	  man	  ett	  
miljöperspektiv	  så	  leder	  det,	  det	  är	  min	  egen	  uppfattning	  till	  högre	  effektivitet.	  Vilket	  
alltid	  får	  ett	  utfall	  på	  ekonomin	  också.”	  S.F.	  
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Respondenterna	  nämner	  även	  att	  det	  finns	  motgångar	  och	  svårigheter	  att	  arbeta	  med	  
hållbarhetsfrågor.	  En	  av	  respondenterna	  beskriver	  att	  det	  krävs	  att	  hela	  IT-‐företaget	  är	  
insatt	  och	  villig	  att	  arbeta	  med	  hållbarhetsfrågorna.	  Respondenten	  förklarar	  vidare	  att	  
detta	  krävs	  för	  att	  det	  skall	  fungera	  långsiktigt	  sett.	  
 

”Det	  krävs	  från	  början	  att	  man	  har	  en	  tydlig	  ägarstyrning	  eller	  ledning	  som	  säger	  att	  
det	  är	  prioriterat	  eller	  att	  det	  är	  intressant	  att	  jobba	  med	  det.”	  S.F.	  

	  
En	  av	  deltagarna	  beskriver	  att	  arbetat	  kring	  hållbarhetsfrågor	  är	  tidskrävande.	  Arbetet	  
kräver	  mycket	  dokumentering	  och	  uppföljning	  samt	  att	  det	  kräver	  kompetens	  inom	  många	  
områden.	  Vidare	  beskrivs	  även	  svårigheter	  kring	  att	  kommunicera	  och	  sälja	  en	  tjänst	  eller	  
produkt	  utifrån	  ett	  rent	  hållbarhetsperspektiv.	  	  
	  

“Man	  får	  aldrig	  något	  gratis	  för	  att	  man	  måste	  hela	  tiden	  visa	  hur	  du	  kan	  addera	  ett	  
mervärde	  till	  dina	  produkter	  och	  tjänster	  osv.	  För	  det	  är	  svårt	  att	  sälja	  en	  produkt	  
eller	  en	  tjänst	  utifrån	  ett	  rent	  hållbarhetsperspektiv.”	  S.F.	  

	  

4.1.1 Grön IT 
 
Grön	  IT	  är	  tänkt	  att	  minska	  miljöpåverkan	  av	  IT-‐företag.	  De	  respondenter	  vi	  pratat	  med	  
diskuterar	  och	  fokuserar	  mer	  på	  hållbarhet	  än	  Grön	  IT.	  En	  av	  våra	  deltagare	  arbetar	  dock	  
specifikt	  med	  Grön	  IT	  men	  även	  dennes	  svar	  tenderade	  många	  gånger	  till	  att	  gå	  över	  på	  
hållbarhet. 
 

“Det	  börjar	  mer	  och	  mer	  att	  man	  pratar	  hållbarhet	  generellt	  i	  stället	  för	  Grön	  IT.	  Vi	  
använder	  det	  begreppet	  också	  inom	  företaget	  men	  det	  är	  mer	  kopplat	  till	  IT-‐
infrastruktur	  eller	  produkt,	  alltså	  marknadsföring	  av	  olika	  produkter	  medans	  
hållbarhet	  är	  hela	  aspekten.”	  S.F. 

 
Trots	  att	  respondenterna	  ofta	  tenderar	  till	  att	  gå	  över	  till	  att	  diskutera	  hållbarhet	  beskriver	  
respondenter	  Grön	  IT	  som	  ett	  verktyg	  för	  energieffektivisering.	  Det	  kan	  även	  ses	  som	  ett	  
verktyg	  för	  att	  stödja	  ekologiska	  hållbarhetsmål,	  då	  arbete	  kring	  Grön	  IT	  underlättar	  arbete	  
med	  miljöfrågor	  med	  koppling	  till	  ekonomisk	  hållbarhet.	  	  
	  

“En	  fördel	  med	  att	  jobba	  med	  Grön	  IT	  är	  att	  du	  jobbar	  effektivt	  med	  hushållning	  av	  
ström,	  så	  att	  du	  inte	  använder	  mer	  än	  vad	  du	  verkligen	  behöver.	  För	  varje	  kilowatt	  
timme	  som	  du	  sparar	  så	  spara	  du	  pengar	  men	  du	  sparar	  även	  på	  miljön.”	  S.F.	  

	  	  



	  

	  
23	  

Grön	  IT	  beskrivs	  som	  ett	  arbetssätt	  som	  kräver	  kompetens	  och	  struktur.	  Det	  är	  många	  
faktorer	  som	  behöver	  vägas	  in	  och	  det	  krävs	  ofta	  kompetens	  inom	  många	  områden	  för	  att	  
allt	  ska	  kunna	  samspela	  och	  användas	  på	  ett	  effektivt	  sätt.	  	  
	  

”Jag	  tror	  att	  jag	  aldrig	  hade	  lyckats	  i	  den	  här	  rollen	  om	  jag	  inte	  hade	  haft	  en	  
bakomliggande	  kompetens	  eller	  en	  kunskap	  kring	  hur	  IT-‐lösningar	  i	  ett	  system	  
fungerar,	  och	  hur	  det	  hänger	  ihop	  liksom	  ut	  ett	  IT-‐arkitekt	  perspektiv.	  Det	  är	  alltid	  en	  
energiförsörjning	  i	  botten.”	  S.F.	  

	  
Vidare	  beskriver	  respondenten	  att	  kompetensen	  som	  behövs	  oftast	  inte	  finns	  på	  rätt	  plats.	  
Personer	  som	  använder	  systemen	  eller	  datorerna	  på	  IT-‐företag	  besitter	  inte	  den	  kunskap	  
som	  behövs	  för	  att	  energieffektivisera	  utan	  den	  finns	  oftast	  hos	  miljö-‐	  och	  
hållbarhetschefer.	  	  
	  

”Det	  finns	  ofta	  kunnigt	  folk	  i	  många	  verksamheter	  som	  har	  förståelse	  för	  IT:s	  direkta	  
miljöpåverkan	  eller	  hur	  man	  kan	  jobba	  med	  IT	  i	  en	  verksamhet	  för	  att	  få	  miljöfördelar.	  
De	  hittar	  man	  ofta	  inte	  på	  IT	  sidan	  utan	  man	  hittar	  de	  ofta	  mer	  i	  rollen	  som	  miljöchef	  
eller	  hållbarhetschefer.”	  S.F	  
	  

4.1.2 CSR 
	  
En	  respondent	  beskriver	  att	  deras	  CSR-‐arbete	  syftar	  till	  att	  ta	  ansvar	  för	  det	  omgivande	  
samhället.	  Deras	  CSR-‐arbete	  berör	  även	  förbättring	  mellan	  ledning	  och	  de	  anställda,	  samt	  
att	  deras	  intressenter	  står	  centralt.	  Vidare	  syftar	  IT-‐företaget	  på	  socialt	  ansvarstagande	  och	  
riktar	  in	  sig	  på	  hållbar	  utveckling.	  De	  har	  även	  en	  utsedd	  CSR-‐ansvarig	  som	  kommunicerar	  
IT-‐företagets	  värderingar	  och	  deras	  hållbarsarbete.	  En	  av	  respondenterna	  beskriver	  IT-‐
företagets	  ansvar	  i	  samhället.	  
	  

”Det	  är	  inte	  bara	  miljöaspekter,	  det	  är	  sociala	  aspekter,	  kring	  arbetsmiljö	  eller	  insyn	  
hos	  leverantörer	  hur	  de	  jobbar	  med	  fackliga	  villkor,	  sociala	  hänsyn	  mot	  sin	  personal.	  
Att	  det	  är	  schyssta	  villkor,	  att	  företag	  respekterar	  de	  lagar	  och	  regler	  som	  finns	  i	  de	  
länder	  där	  de	  verkar.”	  S.F.	  	  

	  
En	  av	  respondenterna	  beskriver	  att	  de	  tar	  sitt	  ansvar	  och	  har	  anslutit	  sig	  till	  ett	  initiativ	  
kallat	  Global	  Compact.	  Det	  är	  ett	  initiativ	  som	  innehåller	  10	  principer	  rörande	  mänskliga	  
rättigheter	  och	  sociala	  krav.	  Respondenten	  beskriver	  hur	  de	  arbetar	  med	  dessa	  principer.	  
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”Vi	  har	  valt	  att	  bygga	  upp	  vår	  uppförandekod	  utefter	  Global	  Compacts	  10	  principer.	  
Som	  i	  sin	  tur	  påverkar	  inköpspolicy	  vilket	  påverkar	  hur	  man	  gör	  när	  man	  tar	  
beställningar.”	  A.R	  

 
Undersökningens	  resterande	  deltagare	  fokuserar	  även	  på	  frågor	  rörande	  CSR.	  Det	  beskrivs	  
oftast	  som	  en	  självklarhet	  att	  respondenternas	  IT-‐företag	  arbetar	  med	  liknande	  frågor. 
 

“Företaget	  jobbar	  mycket	  med	  filantropi	  och	  mycket	  med	  CSR	  frågor.	  Det	  ligger	  liksom	  
lite	  i	  grunden	  i	  vårt	  företagande,	  att	  vi	  är	  medvetna.”	  K.F.	  	  	  

 

4.2 Upphandlingar 
 
Större	  delen	  av	  de	  upphandlingar	  som	  beskrivits	  av	  respondenterna	  är	  offentliga	  
upphandlingar.	  Offentliga	  upphandlingar	  styrs	  av	  lagen	  om	  offentliga	  upphandlingar	  (LOU).	  
Respondenterna	  beskriver	  lagen	  som	  en	  uppsättning	  “spelregler”	  som	  ska	  följas	  under	  
upphandlingsprocessen.	  De	  kan	  handla	  om	  i	  förväg	  utsatta	  utvärderingskriterier	  och	  
utvärderingsmallar.	  En	  deltagare	  beskriver	  upphandlingsprocessen	  som	  en	  process	  
innehållande	  en	  rad	  olika	  moment.	  Till	  en	  början	  prenumererar	  de	  på	  annonser	  rörande	  
offentliga	  upphandlingar.	  Annonserna	  studeras	  och	  de	  övervägs	  av	  ledningsgrupper	  ifall	  
det	  är	  intressanta	  och	  chansen	  att	  vinna	  övervägs.	  Därefter	  tillsätts	  en	  ansvarig	  som	  går	  
igenom	  kraven	  och	  helt	  enkelt	  tar	  reda	  på	  ifall	  det	  går	  att	  genomföra	  uppdraget.	  När	  svar	  i	  
form	  av	  anbud	  har	  skickats	  in	  bedöms	  IT-‐företagens	  kompetens,	  erfarenhet	  och	  pris	  mot	  
varandra.	  En	  respondent	  förklarar	  även	  att	  krav	  ställs	  på	  IT-‐företagets	  arbete	  kring	  
hållbarhet	  och	  dess	  miljöpolicy.	  
 

“Om	  man	  inte	  uppfyller	  hållbarhetskravet	  så	  får	  man	  inte	  vara	  med.	  Sen	  
bedömningsgrunden	  i	  just	  den	  här	  upphandlingen	  är	  70	  %	  kompetens	  och	  erfarenhet	  
och	  30	  %	  på	  pris.”.	  J.P. 

 
Vid	  offentliga	  upphandlingar	  ombeds	  ofta	  IT-‐företag	  beskriva	  sitt	  hållbarhetsarbete,	  det	  
kan	  även	  ställas	  som	  ett	  krav.	  Vidare	  ställs	  det	  i	  vissa	  fall	  krav	  på	  att	  IT-‐företagen	  har	  
miljöcertifiering,	  den	  certifiering	  som	  används	  i	  IT-‐branschen	  är	  ISO	  14001.	  En	  certifiering	  
som	  syftar	  på	  ett	  systematiskt	  miljöarbete. 
 

”Det	  blir	  ett	  allt	  mer	  vanligt	  med	  krav	  som	  säger	  att	  man	  måste	  bli	  ISO	  certifierade.	  
Tidigare	  var	  det	  mer	  att	  man	  skulle	  beskriva	  sitt	  miljöarbete.”	  K.F. 

 
Det	  finns	  undantag	  för	  när	  det	  inte	  ställs	  krav	  på	  att	  beskriva	  sitt	  hållbarhetsarbete	  eller	  
ISO-‐certifiering.	  En	  del	  upphandlingar	  innehåller	  inte	  direkt	  utpekade	  hållbarhetskrav	  eller	  
miljökrav.	  Respondenten	  beskriver	  att	  i	  dessa	  fall	  har	  uppdragen	  varit	  av	  en	  sådan	  karaktär	  
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att	  hållbarhet	  har	  varit	  en	  självklarhet,	  då	  uppdragen	  syftar	  på	  att	  ta	  fram	  ett	  IT-‐stöd	  som	  
förbättrar	  samhället.	  
 
Slutligen	  beskriver	  deltagarna	  att	  generellt	  finns	  det	  tre	  olika	  sätt	  att	  svara	  på	  en	  
upphandling	  kopplat	  till	  hållbarhetskraven.	  Det	  ena,	  med	  en	  hel	  del	  bakomliggande	  arbete,	  
innebär	  att	  IT-‐företaget	  fyller	  i	  en	  ruta	  på	  frågan	  “har	  ni	  ISO	  140001	  Certifiering?”	  och	  
bifogar	  tillhörande	  dokument	  rörande	  ISO-‐certifieringen.	  Det	  andra	  sättet,	  som	  kräver	  mer	  
arbete	  under	  själva	  upphandlingsprocessen,	  kräver	  att	  IT-‐företaget	  utförligt	  beskriver	  sitt	  
arbete	  kring	  hållbar	  utveckling	  inklusive	  företagets	  miljöpolicy	  som	  ska	  anpassas	  utefter	  
varje	  upphandling.	  Det	  tredje	  och	  det	  som	  beskrivs	  som	  det	  minst	  förekommande	  sättet	  är	  
en	  kombination	  av	  de	  tidigare	  presenterade	  sätten,	  ISO	  certifiering	  och	  en	  beskrivning	  av	  
arbetet	  kring	  hållbarhet.	  Trots	  fördelar	  med	  att	  bli	  ISO-‐certifierade	  presenterar	  
respondenter	  svårigheter	  med	  att	  bli	  certifierad.	  Processen	  beskrivs	  som	  väldigt	  
tidskrävande.	  IT-‐företag	  lägger	  även	  mycket	  resurser	  på	  att	  bli	  certifierade.	  
 

”Det	  är	  en	  väldig	  omfattande	  process.	  Det	  är	  mycket	  som	  ska	  göras.	  Det	  var	  en	  
utmaning	  att	  ta	  fram	  vart	  vår	  främsta	  miljöpåverkan	  låg.	  Vi	  gjorde	  en	  bedömning	  
tillsammans	  med	  en	  konsult	  som	  jobbar	  med	  bara	  med	  sådana	  här	  saker.”	  K.F.	  

	  
En	  respondent	  förklarar	  det	  höga	  krav	  som	  ställs	  på	  formalia.	   
 

“Det	  är	  lite	  synd	  att	  man	  måste	  lägga	  ner	  tid	  på	  formalia	  och	  att	  vi	  inte	  kan	  lägga	  ner	  
all	  tid	  på	  själva	  miljöarbetet.”	  	  K.F.	  

  
Vidare	  behöver	  IT-‐företaget	  införa	  ett	  miljöledningssystem	  som	  oftast	  kräver	  hjälp	  från	  en	  
specialist.	  Det	  krävs	  även	  ett	  systematiskt	  miljöarbete	  för	  att	  kunna	  behålla	  certifieringen.	  
En	  gång	  om	  året	  kommer	  en	  revisionsbyrå	  för	  att	  kontrollera	  IT-‐företagets	  systematiska	  
miljöarbete,	  anses	  det	  inte	  nå	  upp	  till	  förväntningar	  och	  utsatta	  krav	  blir	  IT-‐företaget	  av	  
med	  sin	  certifiering.	   

4.3 Kommunikation 
 
Utöver	  offentliga	  upphandlingar	  påstår	  samtliga	  respondenter	  att	  kundkontakt	  är	  den	  
primära	  nyckeln	  till	  få	  in	  nya	  uppdrag.	  Kundkontakten	  används	  också	  för	  att	  sprida	  sin	  
vision,	  arbetssätt	  och	  hållbarhetsarbete	  för	  att	  behålla	  befintliga	  kunder.	  Kundkontakten	  
används	  även	  för	  att	  diskutera	  uppsatta	  mål	  och	  krav	  med	  produkten	  eller	  tjänsten	  som	  
utvecklas,	  detta	  för	  att	  säkerställa	  att	  den	  uppfyller	  kraven	  vid	  leverans. 
 

“Den	  viktigaste	  marknadsföringen	  är	  ju	  alltid	  från	  nöjd	  kund.”	  B.M 
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Två	  av	  deltagarna	  förklarar	  att	  de	  har	  antingen	  ändrat	  eller	  har	  planer	  på	  att	  ändra	  sin	  
slogan	  för	  att	  den	  ska	  kunna	  kopplas	  med	  hållbarhet.	  	  En	  av	  deltagarna	  beskriver	  syftet	  
med	  att	  ändra	  företagets	  slogan. 
 

“Vitsen	  med	  det	  är	  ju	  att	  då	  pratar	  vi	  istället	  vad	  vi	  åstadkommer,	  vad	  resultatet	  är	  av	  
det	  vi	  gör.	  Hur	  kan	  vi	  utveckla	  kundens	  verksamhet,	  vilken	  nytta	  uppstår	  om	  vi	  får	  
göra	  jobbet	  eller	  hjälpa	  kund.	  På	  så	  sätt	  kommer	  hållbarhet	  in	  mer	  naturligt.”	  F.E. 

 
Vid	  kundkontakt	  beskriver	  deltagarna	  att	  de	  ofta	  presenterar	  och	  kommunicerar	  kring	  
tidigare	  utförda	  hållbarhetsprojekt. 
 

“Det	  enklaste	  är	  att	  visa	  dem	  konkreta	  exempel.	  Vi	  vill	  ju	  påvisa	  att	  många	  kunder	  
väljer	  våra	  tjänster,	  som	  till	  exempel	  vår	  återvinningspolicy.”	  A.R 

 
Utöver	  kundkontakt	  beskriver	  respondenter	  att	  de	  lagt	  ner	  mycket	  arbete	  på	  IT-‐företagets	  
webbplats.	  Kommunikationsansvariga	  har	  planerat	  vad	  för	  sorts	  information	  gällande	  IT-‐
företagets	  hållbarhetsarbete	  webbplatsen	  skall	  innehålla	  och	  hur	  den	  ska	  presenteras.	  
Vidare	  beskriver	  respondenterna	  att	  de	  deltar	  på	  olika	  mässor	  för	  att	  visa	  upp	  sitt	  arbete,	  
mässor	  helt	  relaterade	  till	  IT-‐branschen	  men	  även	  mässor	  med	  miljö-‐	  och	  hållbarhetsfokus.	  
Allt	  med	  syftet	  att	  kommunicera	  sitt	  arbete,	  både	  generellt	  och	  kring	  hållbarhetsfrågor.	  
	  

Det	  finns	  en	  kommunikationsdirektör	  och	  en	  hel	  stab	  som	  jobbar	  med	  vad	  som	  ska	  
visas	  upp,	  på	  vilket	  sätt	  och	  genom	  vilken	  kanal	  informationen	  ska	  visas.”	  F.E.	  	  

 
En	  av	  respondenterna	  beskriver	  att	  IT-‐företaget	  har	  kommit	  i	  kontakt	  med	  ett	  ramverk	  
kallat	  Global	  Reporting	  Iniative	  (GRI).	  GRI	  är	  ett	  ramverk	  för	  hållbarhetsredovisning.	  	  
	  

”Det	  man	  ofta	  gör	  när	  man	  sysslar	  med	  hållbarhetsarbete	  om	  man	  tittar	  på	  andra	  
branschers	  hållbarhetsredovisning,	  Hållbarhetsredovisningen	  bygger	  ofta	  på	  en	  
standard	  som	  heter	  GRI.	  Det	  är	  något	  som	  vi	  har	  börjat	  titta	  på.”	  A.R.	  

	  
Ramverket	  möjliggör	  mätning	  och	  rapportering	  av	  ekonomisk,	  miljömässig	  och	  social	  
prestanda.	  En	  av	  deltagarna	  förklarar	  att	  användning	  av	  GRI	  underlättar	  förståelsen	  för	  hur	  
de	  kan	  arbeta	  med	  hållbarhet	  och	  vidare	  hur	  de	  kan	  kommunicera	  resultatet	  av	  detta	  
arbete	  till	  sina	  (potentiella)	  kunder.	  	  
 
Det	  anses	  ofta	  som	  positivt	  att	  framstå	  som	  hållbara	  och	  vidare	  kommunicera	  ut	  detta	  till	  
befintliga	  och	  potentiella	  myndigheter.	  Dock	  beskriver	  en	  av	  deltagarna	  svårigheten	  att	  
hela	  tiden	  framställa	  sig	  själva	  som	  hållbara,	  speciellt	  vid	  val	  av	  uppdrag.	  Respondenten	  
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beskriver	  svårigheter	  att	  välja	  myndighet	  och	  uppdrag	  som	  inte	  riktigt	  återspeglar	  vad	  IT-‐
företaget	  står	  för.	  	  
	  

”Det	  kan	  vara	  en	  tvetydighet	  och	  en	  svårighet	  i	  att	  arbeta	  med	  hållbarhet.	  Ska	  vi	  säga	  
nej	  till	  en	  del	  kunder	  till	  en	  del	  uppdrag.	  Då	  man	  kan	  riskera	  att	  ta	  på	  sig	  saker	  som	  
ger	  dålig	  publicitet.”	  F.E.	  

 
Det	  krävs	  ofta	  att	  fördelar	  med	  hållbarhetsarbete	  kommuniceras	  för	  att	  övertyga	  
potentiella	  intressenter.	  Som	  tidigare	  nämnt	  efterfrågas	  ofta	  ett	  mervärde.	  Varför	  ska	  
upphandlande	  myndighet	  välja	  det	  hållbara	  alternativet	  före	  ett	  annat?	  En	  av	  
respondenterna	  beskriver	  ett	  exempel	  på	  hur	  konsulter	  kan	  kommunicera	  detta. 
 

“Genom	  att	  göra	  en	  livscykelanalys	  innan	  man	  går	  ut	  och	  upphandlar	  eller	  under	  tiden	  
man	  upphandlar	  så	  kan	  det	  visa	  sig	  att	  en	  dator	  blir	  några	  tusenlappar	  dyrare	  vid	  
inköp.	  Men	  har	  då	  produkten	  en	  högre	  kvalité	  och	  en	  lägre	  energiförbrukning	  gör	  det	  
att	  den	  ändå	  blir	  billigare	  under	  de	  3	  åren	  vi	  ska	  använder	  den.”	  S.F.	  

 
Vid	  diskussion	  kring	  produkter	  och	  tjänster	  eller	  koncept	  av	  olika	  slag	  förklarar	  en	  av	  
respondenterna	  att	  fokus	  ligger	  på	  den	  ekonomiska	  biten.	  Vilket	  beskrivs	  som	  en	  motgång	  
då	  det	  är	  svårt	  att	  mäta	  hållbarhetsarbete	  i	  pengar.	  	  
	  

”Det	  som	  fortfarande	  dominerar	  och	  styr	  våra	  diskussioner	  när	  vi	  presenterar	  olika	  
koncept	  osv.	  är	  att	  det	  hela	  tiden	  trillar	  ner	  till	  att	  man	  behöver	  presentera	  någonting	  
i	  krona	  och	  öre.”	  S.F.	  

	  
Dock	  ges	  exempel	  på	  hur	  det	  kan	  kommuniceras.	  En	  av	  respondenterna	  beskriver	  att	  det	  
ofta	  går	  att	  mäta	  energiförbrukningen	  och	  presentera	  en	  ekonomisk	  vinst.	  En	  av	  
respondenterna	  arbetar	  också	  med	  att	  mäta	  och	  presentera	  företagets	  carbon	  footprint.	  
Det	  vill	  säga	  det	  fotavtryck	  i	  form	  av	  koldioxidutsläpp	  organisationen	  lämnar	  ifrån	  sig.	  	  
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5 Analys och diskussion 
 
I	  analysen	  diskuteras	  och	  analyseras	  det	  empiriska	  materialet	  med	  koppling	  till	  
litteraturstudien.	  Vidare	  kommer	  analysen	  mynna	  ut	  i	  riktlinjer	  för	  hur	  IT-‐konsulter	  kan	  
kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete.	  
 
 

5.1 Hållbarhet 
 
Genomgående	  för	  den	  litteratur	  som	  studerats	  är	  att	  hållbarhet	  syftar	  på	  samspelet	  mellan	  
tre	  dimensioner,	  social	  ekonomisk	  och	  ekologisk	  hållbarhet.	  Shedroff	  (2009)	  är	  en	  av	  
många	  som	  beskriver	  vikten	  av	  att	  ha	  alla	  dimensioner	  i	  åtanke	  vid	  hållbar	  utveckling.	  Vår	  
studie	  visar	  på	  att	  IT-‐företag	  i	  allmänhet	  har	  förståelse	  kring	  att	  det	  inte	  räcker	  att	  satsa	  
enbart	  på	  en	  av	  dimensionerna	  som	  berör	  hållbarhet.	  Studien	  visar	  även	  på	  att	  IT-‐företag	  
har	  förståelse	  för	  att	  det	  krävs	  arbete	  med	  alla	  dimensionerna	  för	  att	  kunna	  arbeta	  och	  
vidare	  presentera	  sig	  som	  hållbara.	  Trots	  förståelsen	  kring	  alla	  de	  tre	  dimensionerna	  visar	  
vår	  studie	  att	  IT-‐företag	  har	  störst	  fokus	  på	  ekologisk	  hållbarhet.	  Diskussioner	  kring	  
hållbarhet	  och	  arbete	  kring	  hållbar	  utveckling	  tenderar	  att	  glida	  över	  helt	  på	  ekologisk	  
hållbarhet	  och	  frågor	  kopplat	  till	  etik	  och	  samhällsfrågor	  hamnar	  utanför.	  Det	  minskade	  
fokus	  på	  social	  hållbarhet	  jämfört	  med	  ekologisk	  hållbarhet	  har	  visats	  ligga	  i	  att	  IT-‐
branschen	  är	  något	  ny	  gällande	  hållbar	  utveckling.	  Det	  visar	  sig	  vara	  enklare	  att	  arbeta	  
ekologiskt	  hållbart	  än	  vad	  det	  gör	  med	  social	  hållbarhet.	  IT-‐företag	  saknar	  verktyg	  och	  
certifikat	  kopplat	  till	  social	  hållbarhet,	  vilka	  används	  inom	  ekologisk	  hållbarhet.	  Hubbard	  
(2009)	  skriver	  att	  samtidigt	  som	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  arbeta	  med	  miljöfrågor,	  har	  många	  IT-‐
företag	  missat	  att	  även	  de	  ekonomiska	  och	  sociala	  dimensionerna	  behöver	  lika	  mycket	  
uppmärksamhet.	  Vilket	  går	  emot	  det	  vår	  studie	  visar.	  IT-‐företag	  är	  väl	  medvetna	  om	  att	  
arbete	  kring	  ekonomisk-‐	  och	  socialhållbarhet	  är	  lika	  viktiga	  som	  arbetet	  kring	  ekologisk	  
hållbarhet.	  Problemet	  har	  visat	  sig	  ligga	  i	  att	  branschen	  är	  något	  ny	  kopplat	  till	  
hållbarhetsarbete	  och	  därav	  avsaknaden	  av	  verktyg	  och	  certifieringar.	   
 
Dagens	  produkter	  och	  IT-‐företag	  måste	  stå	  för	  något	  upphandlande	  myndigheter	  kan	  
identifiera	  sig	  med	  (Löhman	  &	  Steinholz,	  2003).	  Vilket	  än	  en	  gång	  styrker	  vikten	  av	  att	  IT-‐
företag	  har	  press	  på	  sig	  att	  utöver	  miljöarbete	  arbeta	  med	  social	  hållbarhet.	  Vilket	  studien	  
visar	  på	  att	  de	  också	  gör,	  trots	  de	  få	  verktyg	  som	  finns	  att	  tillgå.	  Studien	  visar	  att	  IT-‐företag	  
tar	  ansvar	  och	  arbetar	  med	  CSR-‐frågor.	  De	  kontrollerar	  sina	  leverantörers	  arbete,	  tillsätter	  
CSR-‐ansvariga	  och	  arbetar	  för	  ett	  så	  rättvist	  samhälle	  som	  möjligt.	  För	  att	  IT-‐företagen	  
vidare	  ska	  kunna	  säkerställa	  att	  intressenter	  och	  samhället	  vet	  att	  de	  tar	  ansvar,	  arbetar	  
med	  hållbarhet	  och	  CSR,	  krävs	  det	  att	  de	  kommunicerar	  ut	  detta	  till	  allmänheten	  (Ruchi	  &	  
Darshana,	  2012).	  Under	  utförd	  studie	  har	  det	  framkommit	  att	  det	  finns	  ett	  verktyg	  kallat	  
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GRI	  som	  företag	  kan	  använda	  till	  sin	  hållbarhetsredovisning.	  Verktyget	  möjliggör	  för	  IT-‐
företag	  att	  mäta	  och	  rapportera	  sin	  ekonomiska,	  miljömässiga,	  sociala	  prestanda.	  Studien	  
visar	  även	  på	  att	  IT-‐företag	  kan	  med	  hjälp	  av	  detta	  verktyg	  sätta	  upp	  nya	  mål	  och	  stämma	  
av	  hur	  de	  ligger	  till	  med	  målen.	  GRI	  underlättar	  förståelsen	  för	  hur	  de	  kan	  arbeta	  med	  
hållbarhet	  och	  vidare	  hur	  de	  kan	  kommunicera	  resultatet	  av	  detta	  arbete	  till	  (potentiella)	  
myndigheter.	  	  
 
IT-‐företag	  arbetar	  ständigt	  med	  att	  förbättra	  hur	  de	  kommunicerar	  och	  presenterar	  arbetet	  
kring	  hållbarhet.	  Studien	  visar	  på	  att	  de	  ändrar	  till	  exempel	  sina	  slogans	  med	  
förhoppningen	  att	  de	  på	  ett	  effektivt	  sätt	  kan	  få	  intressenter	  att	  koppla	  deras	  IT-‐företag	  
med	  hållbar	  utveckling.	  Vidare	  görs	  liknande	  åtgärder	  för	  att	  kunna	  informera	  samhället	  
och	  intressenter	  om	  att	  det	  faktiskt	  åtagit	  sig	  arbete	  kring	  sociala,	  ekonomiska	  och	  
ekologiska	  frågor.	  Att	  arbeta	  med	  hållbarhet	  är	  också	  relaterade	  med	  konkurrensfördelar,	  
då	  samhället	  fått	  uppmärksamhet	  för	  hållbarhet	  (Haugh	  &	  Talwar,	  2010).	  	  	  
 
I	  och	  med	  införandet	  av	  hållbar	  utveckling	  har	  IT-‐företag	  börjat	  tänka	  långsiktigt.	  Fokus	  
ligger	  inte	  på	  kortsiktig	  vinstmaximering	  med	  fokus	  på	  ekonomi	  utan	  fler	  aspekter	  vägs	  in.	  
För	  att	  uppnå	  långsiktig	  hållbarhet	  måste	  IT-‐företag	  hantera	  deras	  naturliga,	  ekonomiska	  
och	  sociala	  kapital	  (Dyllick	  &	  Hockerts,	  2002).	  Detta	  innebär	  att	  produkter	  produceras	  i	  bra	  
arbetsförhållanden	  med	  material	  som	  möjliggör	  att	  produkten	  i	  slutändan	  kan	  återvinnas.	  
Tjänster	  utvecklas	  efter	  behov	  och	  med	  möjligheten	  att	  enkelt	  uppdateras	  och	  ändras	  efter	  
hand	  som	  det	  behövs.	  Det	  syftar	  ofta	  till	  att	  tänka	  på	  hela	  produkten	  eller	  tjänstens	  
livscykel.	   
 
Grön	  IT	  är	  tänkt	  att	  minska	  miljöpåverkan	  för	  IT-‐företag.	  Studien	  visar	  på	  att	  IT-‐företag	  
hellre	  pratar	  och	  arbetar	  med	  hållbarhet	  än	  med	  Grön	  IT.	  Men	  det	  har	  framkommit	  att	  i	  de	  
fall	  Grön	  IT	  används	  så	  används	  det	  som	  ett	  stöd	  för	  att	  effektivisera	  energianvändning	  och	  
minska	  IT-‐företagets	  miljöpåverkan.	  Grön	  IT	  kan	  användas	  som	  ett	  stöd	  för	  IT-‐företagets	  
arbete	  kring	  ekologiska	  hållbarhet	  (Loeser	  et	  al.,	  2011).	  Grön	  IT	  kan	  även	  ses	  som	  ett	  
verktyg	  för	  att	  stödja	  uppsatta	  hållbarhetsmål	  inom	  ett	  IT-‐företag	  (Loeser	  et	  al.,	  2011).	  
Studien	  visar	  även	  att	  Grön	  IT	  kan	  gynna	  IT-‐företagets	  ekonomi.	  Ett	  konkret	  exempel	  är	  att	  
minskad	  energiåtgång	  i	  sin	  tur	  resulterar	  i	  mindre	  utgifter.	  Dock	  krävs	  det	  mycket	  jobb	  
bakom	  för	  att	  arbeta	  med	  Grön	  IT	  och	  vidare	  få	  ut	  någon	  effekt,	  långsiktigt	  tänkande	  ligger	  
som	  grund.	  Inköp	  av	  effektivare	  datorer	  och	  serverar	  med	  tillhörande	  serverhallar	  gynnar	  
inte	  ekonomin	  utan	  främjar	  IT-‐företaget	  på	  lång	  sikt.	  För	  att	  vidare	  dra	  nytta	  av	  Grön	  IT:s	  
fulla	  potential	  krävs	  det	  medarbetare	  med	  kompetens	  kring	  Grön	  IT.	  Studien	  visar	  även	  att	  
det	  ofta	  krävs	  kompetens	  inom	  många	  områden	  för	  att	  allt	  ska	  kunna	  samspela	  och	  
användas	  på	  ett	  så	  effektivt	  sätt	  som	  möjligt.	  
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5.2 Upphandling 
 
Utvärderingskriterier	  som	  ofta	  förekommer	  vid	  avvägning	  för	  vem	  ska	  bli	  tillsatt	  uppdraget	  
är	  pris,	  driftkostnader,	  systemets	  funktionalitet	  och	  leveranstid	  (Pedersen,	  2008).	  
Upphandlingars	  kvalitet	  kan	  ses	  som	  en	  kombination	  av	  två	  dimensioner:	  noggrannhet	  och	  
ekonomi.	  Noggrannhet	  är	  ofta	  kopplat	  till	  upphandlingsprocessen	  och	  vilka	  objekt	  den	  
innehåller,	  fokus	  ligger	  på	  att	  matcha	  upphandlingens	  syfte	  med	  framtagen	  
kravspecifikation.	  Den	  ekonomiska	  dimensionen	  syftar	  till	  att	  få	  bästa	  möjliga	  pris	  (Nissen	  
&	  Sengupta,	  2006).	  Dock	  visar	  studien	  på	  att	  en	  mindre	  förändring	  har	  skett,	  under	  
upphandlingar	  ligger	  fokus	  mer	  på	  erfarenhet	  och	  pris.	  Studien	  visar	  att	  under	  offentlig	  
upphandling	  är	  det	  erfarenhet	  och	  kompetens	  som	  väger	  tyngst.	  Vilket	  medför	  vikten	  av	  att	  
kunna	  presentera	  arbete	  kring	  tidigare	  projekt	  då	  det	  väger	  så	  tungt	  under	  upphandling.	  	  	  
	  
Vidare	  finns	  ytterligare	  en	  aspekt	  som	  väger	  in,	  hållbarhet.	  I	  EU:s	  strategi	  för	  hållbar	  
utveckling	  finns	  mål	  som	  innebär	  att	  offentliga	  upphandlingar	  ska	  vara	  miljöanpassade	  mål	  
rörande	  socialt	  ansvarstagande.	  Hållbarhetsmålen	  har	  resulterat	  i	  att	  ändringar	  i	  Sveriges	  
handlingsplan	  har	  gjorts	  gällande	  upphandlingskriterier	  för	  vanligt	  förekommande	  varor	  
och	  tjänster	  (Konkurrensverket,	  2011).	  Studien	  visar	  att	  ändringarna	  har	  gett	  resultat.	  IT-‐
företag	  ombeds	  utöver	  vanlig	  dokumentering	  och	  moment	  som	  berör	  offentliga	  
upphandlingar	  förklara	  sitt	  hållbarhetsarbete.	  Det	  ställs	  även	  som	  ett	  krav,	  arbetar	  IT-‐
företagen	  inte	  med	  hållbarhetsfrågor	  får	  de	  inte	  ta	  del	  av	  uppdragen.	  	  
	  
Studien	  visar	  på	  att	  mycket	  arbete	  läggs	  ner	  på	  att	  kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete	  
inför	  offentliga	  upphandlingar.	  Det	  krävs	  ofta	  att	  IT-‐företaget	  har	  en	  välarbetad	  miljöpolicy	  
som	  genomsyrar	  hela	  IT-‐företaget.	  Arbete	  kring	  en	  väletablerad	  miljöpolicy	  lönar	  sig	  inom	  
ramen	  för	  offentliga	  upphandlingar.	  Studien	  visar	  på	  att	  hållbarhet	  är	  en	  viktig	  aspekt	  vid	  
offentlig	  upphandling,	  dock	  ligger	  störst	  fokus	  på	  ekologisk	  hållbarhet.	  Därav	  vikten	  av	  en	  
miljöpolicy	  som	  förmedlar	  att	  IT-‐företaget	  har	  förståelse	  för	  sin	  miljöpåverkan	  och	  hur	  de	  
arbetar	  för	  att	  minska	  den.	  	  	  
 
I	  studien	  kom	  det	  även	  fram	  att	  det	  kan	  ställas	  krav	  på	  att	  IT-‐företag	  är	  ISO-‐certifierade.	  En	  
certifiering	  som	  påvisar	  IT-‐företages	  systematiska	  miljöarbete.	  Processen	  att	  bli	  certifierad	  
beskrivs	  som	  resurskrävande	  och	  mycket	  tid	  måste	  läggas	  ner.	  Vidare	  kräver	  det	  mycket	  
arbete	  när	  IT-‐företaget	  väl	  blivit	  certifierat.	  Varje	  år	  kontrolleras	  deras	  systematiska	  
miljöarbete,	  för	  att	  fortsättningsvis	  behålla	  sin	  certifiering	  måste	  de	  uppfylla	  uppsatta	  krav.	  
Studien	  pekar	  på	  att	  en	  ISO-‐certifiering	  underlättar	  avsevärt	  under	  upphandlingsprocess.	  
Arbete	  bakom	  att	  bli	  och	  vidare	  upprätthålla	  en	  ISO-‐certifiering	  visar	  sig	  vara	  väl	  värt	  
under	  upphandlingsprocessen.	  Till	  skillnad	  från	  de	  utan	  certifiering	  behöver	  de	  oftast	  inte	  
beskriva	  sitt	  arbete	  kring	  hållbar	  utveckling	  utan	  det	  räcker	  med	  att	  de	  bifogar	  dokument	  
rörande	  certifieringen.	  	  	  
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Enligt	  Grundy	  (2012)	  syftar	  IT-‐upphandlingar	  utöver	  att	  minska	  kostnader	  inom	  ett	  IT-‐
företag	  att	  ge	  ett	  mervärde.	  Mervärde	  i	  form	  av	  ökad	  effektivitet,	  minskade	  risker,	  ökad	  
hastighet	  och	  flexibilitet.	  För	  att	  uppnå	  ett	  mervärde	  beskriver	  Grundy	  (2012)	  vikten	  av	  att	  
ha	  en	  välstrukturerad	  upphandlingsstrategi.	  Studien	  indikerar	  på	  att	  IT-‐företag	  inte	  har	  en	  
utsatt	  strategi	  för	  just	  offentliga	  upphandlingar.	  Dock	  har	  samtliga	  IT-‐företag	  rutiner	  för	  
vilka	  moment	  de	  oftast	  går	  igenom	  under	  en	  upphandlingsprocess.	  	  Poon	  och	  Tak	  Yu	  
(2006)	  skriver	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  ha	  någon	  form	  av	  struktur	  på	  och	  vidare	  en	  kontrollerad	  
upphandlingsprocess	  för	  att	  inte	  riskera	  att	  ta	  fram	  IT-‐tjänster	  som	  inte	  uppfyller	  
upphandlande	  myndigheters	  krav.	  Under	  annonsering	  av	  offentliga	  upphandlingar	  går	  
ledningen	  tillsammans	  med	  tillsatt	  personal	  igenom	  krav	  för	  utannonserad	  upphandling.	  
Vidare	  svarar	  de	  på	  upphandlingar	  de	  kan	  tänkas	  vinna.	  Deras	  inskickade	  anbud	  blir	  senare	  
granskat	  och	  förhoppningsvis	  blir	  de	  tilldelade	  uppdraget.	  	  
 
Genom	  studien	  framkom	  det	  att	  IT-‐företag	  kommer	  i	  kontakt	  med	  fyra	  av	  
upphandlingsprocessens	  olika	  moment,	  vilka	  är	  annonsering,	  anbud,	  granskning	  och	  
tilldelning	  av	  uppdrag.	  Det	  moment	  som	  IT-‐företagen	  lägger	  mest	  tid	  kring	  innan	  de	  till	  
delas	  uppdragen	  är	  formulering	  av	  anbudet.	  IT-‐företagen	  ska	  i	  sitt	  anbud	  svara	  på	  de	  
kvalifikationskrav	  som	  ställs	  på	  dem	  och	  ifall	  det	  kan	  leverera	  produkten	  eller	  tjänsten	  i	  
fråga	  (Pedersen,	  2008).	  Vidare	  är	  det	  i	  denna	  process	  IT-‐företagen	  kommunicerar	  sitt	  
arbete	  kring	  hållbar	  utveckling	  och	  ifall	  de	  uppfyller	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  hållbar	  
utveckling.	  	  Upphandlingsprocessen	  ställer	  ofta	  höga	  krav	  på	  att	  upphandlande	  myndighet	  
att	  formulera	  väl	  genomtänkta	  krav	  innan	  upphandlingen	  tar	  sin	  start	  (Wohlin,	  2005).	  
Processen	  erfordrar	  även	  kompetenta	  beställare	  som	  kan	  specificera,	  ställa	  krav	  och	  
värdera	  tjänster	  som	  upphandlas	  (Thomsen,	  2010).	  Noggrant	  utformade	  
förfrågningsunderlag	  ger	  också	  leverantörerna	  möjligheten	  att	  ge	  liknande	  svar	  på	  
samtliga	  punkter	  (Bjurman,	  2003).	  Vilket	  i	  sin	  tur	  underlättar	  arbetet	  för	  upphandlande	  
myndighet	  att	  jämföra	  anbud.	  Samtidigt	  som	  det	  ställs	  höga	  krav	  på	  upphandlande	  
myndighet	  visar	  studien	  på	  att	  det	  är	  likgiltigt	  ställt	  mot	  leverantören	  (IT-‐konsult	  och	  dess	  
företag).	  För	  att	  som	  Preece	  et	  al.	  (2007)	  skriver	  erfordrar	  ett	  lyckat	  arbete	  att	  båda	  
parterna	  är	  införstådda	  med	  formulerade	  krav.	  Studien	  visar	  på	  att	  kommunikation	  kring	  
ställda	  krav	  ofta	  ställs	  på	  leverantören	  för	  att	  båda	  parterna	  skall	  bli	  införstådda	  över	  vad	  
som	  verkligen	  efterfrågas.	  Vilket	  i	  sin	  tur	  ställer	  höga	  krav	  på	  leverantörens	  
kommunikationsförmåga.	  	  
	  

5.3 Kommunikation 
 
(Djavanshir	  &	  Agresti,	  2007)	  skriver	  att	  interaktionen	  mellan	  upphandlande	  myndighet	  
och	  IT-‐konsult	  anses	  vara	  den	  faktor	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  ett	  lyckat	  projekt	  och	  för	  IT-‐
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konsultföretags	  överlevnad,	  studien	  tyder	  på	  att	  IT-‐företag	  har	  förståelse	  kring	  detta.	  IT-‐
företags	  primära	  marknadsföring	  sker	  via	  kundkontakt	  där	  företagets	  vision,	  tjänster	  och	  
hållbarhetsarbete	  kommuniceras.	  För	  att	  ta	  del	  av	  uppdrag	  och	  vidare	  kunna	  kommunicera	  
ut	  ett	  mervärde	  med	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster	  skriver	  (Djavanshir	  &	  Agresti,	  2007)	  
att	  det	  krävs	  att	  IT-‐konsulten	  har	  god	  talförmåga	  och	  kan	  argumentera	  för	  sin	  sak.	  Studien	  
visar	  vidare	  på	  att	  denna	  kommunikation	  kräver	  kunskap	  från	  båda	  parter.	  Då	  båda	  
parterna	  delar	  på	  ansvaret	  för	  att	  det	  ska	  bli	  en	  lyckad	  interaktion	  (Nikolova	  &	  Reihlen,	  
2009)	  mellan	  IT-‐konsulter	  och	  upphandlande	  myndigheter.	  Det	  krävs	  även	  att	  beställare	  är	  
kompetenta	  och	  har	  kunskap	  kring	  arbetet	  i	  fråga	  (Thomsen,	  2010).	  
	  
Studien	  visar	  att	  IT-‐företag	  ofta	  presenterar	  produkter	  och	  tjänsters	  livscykel	  för	  att	  kunna	  
kommunicera	  ut	  ett	  mervärde	  kopplat	  till	  hållbar	  utveckling.	  Det	  innebär	  att	  IT-‐företag	  
presenterar	  att	  deras	  produkter	  produceras	  i	  bra	  arbetsförhållanden	  med	  material	  som	  
möjliggör	  att	  produkten	  i	  slutändan	  kan	  återvinnas.	  Tjänster	  utvecklas	  efter	  behov	  och	  med	  
möjligheten	  att	  enkelt	  uppdateras.	  Det	  syftar	  ofta	  till	  att	  tänka	  på	  hela	  produkten	  eller	  
tjänstens	  livscykel.	  Vidare	  presenteras	  även	  koppling	  till	  ekonomisk	  hållbarhet	  då	  studien	  
tagit	  fram	  information	  kring	  att	  IT-‐företag	  ofta	  tenderar	  till	  att	  fokusera	  på	  tjänster	  och	  
produkter	  ska	  vara	  ekonomiskt	  förmånliga.	  En	  av	  respondenterna	  presenterade	  ett	  
koncept	  som	  var	  väl	  omtyckt	  bland	  upphandlande	  myndigheter	  med	  koppling	  till	  
produkters	  livscykel	  och	  återvinnig.	  De	  erbjuder	  kunder	  återvinning	  av	  förbrukade	  datorer	  
som	  företaget	  tidigare	  levererat	  till	  dem	  och	  kan	  på	  så	  sätt	  fullfölja	  produktens	  livscykel	  på	  
egen	  hand	  och	  kommunicera	  sitt	  hållbara	  arbete	  från	  början	  till	  slut.	  	  
	  
IT-‐konsulter	  kan	  kommunicera	  ett	  mervärde	  med	  sin	  hållbara	  produkt	  eller	  tjänst.	  Studien	  
visar	  på	  att	  det	  ligger	  svårigheter	  att	  sälja	  en	  produkt	  eller	  tjänst	  ur	  ett	  rent	  
hållbarhetsperspektiv.	  Som	  tidigare	  presenterat	  kan	  det	  göras	  med	  hjälp	  av	  att	  diskutera	  
produkter	  och	  tjänsters	  livscykel.	  Studien	  har	  visat	  på	  att	  vid	  diskussion	  kring	  produkter	  
och	  tjänster	  att	  fokus	  hos	  intressenter	  tenderar	  att	  ligga	  på	  den	  ekonomiska	  biten.	  Ett	  
mervärde	  presenteras	  förslagsvis	  med	  fokus	  på	  energiförbrukning,	  livslängd	  och	  kvalité	  
alla	  med	  koppling	  till	  ekonomi.	  	  	  
 
Genom	  studien	  kom	  det	  även	  fram	  att	  offentliga	  upphandlingar	  syftar	  till	  att	  fokusera	  på	  
IT-‐företags	  erfarenheter	  och	  tidigare	  projekt,	  även	  hållbarhet	  tar	  en	  stor	  del	  av	  offentliga	  
upphandlingars	  fokus.	  IT-‐företag	  med	  erfarenheter	  kring	  hållbar	  utveckling	  kan	  dra	  nytta	  
av	  detta	  och	  vidare	  presentera	  arbetet	  kring	  tidigare	  projekt	  vid	  upphandling.	  Fördelarna	  
och	  mervärde	  med	  tidigare	  projekt	  kan	  även	  kommuniceras	  ut	  till	  (potentiella)	  
myndigheter.	  
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5.4 Riktlinjer 
 
Studien	  syftar	  till	  att	  svara	  på	  hur	  IT-‐konsulter	  under	  offentlig	  upphandling	  kan	  
kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster	  samt	  eventuella	  fördelar	  
med	  dessa.	  Nedan	  presenteras	  riktlinjer	  för	  hur	  IT-‐konsulter	  under	  offentlig	  upphandling	  
kan	  kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster	  och	  fördelar	  med	  dessa.	  
Riktlinjerna	  är	  framtagna	  med	  studiens	  litteratur	  och	  empiriska	  material	  som	  grund.	  
 
Riktlinjer: 
 
En	  IT-‐konsult	  vars	  syfte	  är	  att	  kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete	  kan	  lämpligen;	  
	  
-‐	  arbeta	  mot	  en	  14001	  ISO-‐certifiering.	  
	  	  
Studien	  pekar	  på	  att	  en	  ISO-‐certifiering	  underlättar	  avsevärt	  under	  upphandlingsprocess.	  
Arbete	  bakom	  att	  bli	  och	  vidare	  upprätthålla	  en	  ISO-‐certifiering	  visar	  sig	  vara	  väl	  värt	  
under	  upphandlingsprocessen.	  Till	  skillnad	  från	  de	  utan	  certifiering	  behöver	  de	  oftast	  inte	  
beskriva	  sitt	  arbete	  kring	  hållbar	  utveckling	  utan	  det	  räcker	  med	  att	  de	  bifogar	  dokument	  
rörande	  certifieringen.	  	  	  
	  
-‐	  kommunicera	  sina	  produkter	  och	  tjänsters	  livscykel.	   
 
IT-‐konsulter	  kan	  kommunicera	  sina	  produkter	  och	  tjänsters	  livscykel.	  Genom	  en	  
beskrivning	  innehållande	  produkter	  och	  tjänsters	  möjlighet	  till	  att	  uppdateras	  och	  
återvinnas.	  	  
	  
-‐	  kommunicera	  ett	  mervärde.	  
	  
Studien	  visar	  på	  att	  det	  ligger	  svårigheter	  att	  sälja	  en	  produkt	  eller	  tjänst	  ur	  ett	  rent	  
hållbarhetsperspektiv.	  IT-‐konsulter	  kan	  kommunicera	  ett	  mervärde	  med	  sin	  hållbara	  
produkt	  eller	  tjänst.	  Studien	  har	  visat	  på	  att	  det	  är	  lättast	  för	  kunder	  och	  medarbetare	  att	  
relatera	  till	  och	  visa	  intresse	  för	  pengar. 
 
-‐	  arbeta	  med	  hållbarhetsverktyg.	   
 
IT-‐konsulter	  kan	  till	  exempel	  använda	  sig	  av	  ett	  ramverk	  kallat	  Global	  Reporing	  Iniative,	  
GRI.	  Ramverket	  hjälper	  IT-‐konsulter	  med	  att	  mäta	  och	  rapportera	  sina	  ekonomiska,	  
miljömässiga	  och	  sociala	  prestanda.	  Studien	  visar	  på	  att	  GRI	  underlättar	  förståelsen	  för	  hur	  
IT-‐konsulter	  kan	  arbeta	  med	  hållbarhet	  och	  vidare	  hur	  de	  kan	  kommunicera	  resultatet	  av	  
detta	  arbete	  till	  sina	  (potentiella)	  kunder.	  
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-‐	  formulera	  en	  välstrukturerad	  miljöpolicy. 
 
För	  tillfället	  ligger	  störst	  fokus	  på	  ekologisk	  hållbarhet.	  I	  och	  med	  detta	  kan	  IT-‐företag	  ha	  en	  
väl	  genomarbetad	  miljöpolicy	  som	  genomsyrar	  hela	  IT-‐företaget.	  Vid	  offentlig	  upphandling	  
ställs	  det	  ofta	  krav	  på	  att	  IT-‐företag	  har	  förståelse	  för	  sin	  miljöpåverkan	  och	  vilka	  mål	  kan	  
sätta. 
 
-‐	  ta	  socialt	  ansvar.	  
  
Trots	  att	  fokus	  ligger	  på	  ekologisk	  hållbarhet,	  miljöpolicy	  och	  certifiering,	  kan	  IT-‐företag	  
visa	  att	  de	  tar	  ett	  socialt	  ansvar.	  IT-‐företaget	  kan	  ha	  en	  integrerad	  syn	  på	  hållbarhet	  då	  de	  
tre	  dimensionerna	  är	  förbundna	  med	  varandra.	  Den	  sociala	  dimensionen	  är	  inte	  så	  
välutvecklad	  inom	  IT-‐branschen	  som	  den	  ekologiska.	  Dock	  kan	  IT-‐företag	  arbeta	  med	  CSR-‐
frågor	  som	  berör	  IT-‐företagets	  ansvar	  i	  samhället	  och	  vidare	  kommunicera	  kring	  detta	  
arbete.	  	   	  
	   	   	   	     
-‐	  kommunicera	  kring	  tidigare	  projekt.	  
  
IT-‐konsulter	  med	  erfarenheter	  kring	  hållbar	  utveckling	  kan	  dra	  nytta	  av	  detta	  under	  
upphandling	  och	  vidare	  presentera	  arbetet	  kring	  tidigare	  projekt	  och	  vilka	  fördelar	  det	  kan	  
finnas	  med	  hållbar	  utveckling.	   
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6 Slutsats  
 
I	  slutsatsen	  presenteras	  en	  sammanfattning	  av	  vad	  som	  gjorts	  för	  att	  besvara	  studiens	  
frågeställning:	  ”	  Hur	  kan	  IT-‐konsulter	  under	  offentlig	  upphandling	  kommunicera	  sitt	  arbete	  
kring	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster	  samt	  eventuella	  fördelar	  med	  dessa?”	  och	  studiens	  
slutsats.	  

 
I	  denna	  studie	  har	  vi	  undersökt	  hur	  IT-‐konsulter	  kommunicerar	  sitt	  arbete	  kring	  hållbara	  
produkter	  och	  tjänster	  vid	  offentlig	  upphandling.	  Vidare	  fokuserar	  studien	  på	  att	  
undersöka	  hur	  IT-‐konsulter	  kan	  kommunicera	  eventuella	  fördelar	  med	  hållbara	  produkter	  
och	  tjänster.	  Vi	  ställde	  oss	  frågan:	  Hur	  kan	  IT-‐konsulter	  under	  offentlig	  upphandling	  
kommunicera	  sitt	  arbete	  kring	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster	  samt	  eventuella	  fördelar	  
med	  dessa?	  	  
	  
Syftet	  med	  studien	  var	  att	  komma	  fram	  med	  riktlinjer	  för	  hur	  IT-‐konsulter	  kan	  
kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete	  och	  vidare	  kommunicera	  fördelar	  med	  hållbara	  
produkter	  eller	  tjänster.	  Efter	  att	  ha	  studerat	  insamlat	  empiriskt	  material	  indikerar	  studien	  
att	  vara	  riktad	  främst	  till	  IT-‐företag	  utan	  14001	  ISO-‐certifieringen	  när	  
upphandlingsprocessen	  är	  i	  fokus.	  Detta	  grundar	  sig	  i	  det	  faktum	  att	  IT-‐företag	  med	  ISO-‐
certifiering	  inte	  anses	  ha	  samma	  problematik	  under	  upphandling	  med	  presentation	  av	  
hållbar	  utveckling	  ställt	  mot	  företag	  utan	  certifieringen.	  Dock	  ger	  studien	  indikationer	  på	  
att	  IT-‐företag	  med	  eller	  utan	  ISO-‐certifieringen	  är	  i	  behov	  av	  riktlinjer	  och	  verktyg	  gällande	  
kommunikation	  av	  hållbarhetsarbete	  för	  att	  tillföra	  ett	  mervärde	  till	  produkter	  och	  tjänster	  
som	  utvecklas	  hållbart.	  	  	  
	  
Utifrån	  tidigare	  forskning	  inom	  hållbarhet	  och	  upphandling	  har	  vi	  kunnat	  formulera	  de	  
frågor	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  empiriinsamlingen.	  Med	  hjälp	  av	  vårt	  empiriska	  material	  
identifierade	  vi	  hur	  IT-‐konsulter	  kan	  kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete	  och	  vidare	  
kommunicera	  fördelar	  med	  hållbara	  produkter	  eller	  tjänster.	  Med	  litteraturstudien	  och	  
empiriskt	  material	  som	  grund	  har	  vi	  tagit	  fram	  sju	  stycken	  riktlinjer.	  	  	  
	  
Svaret	  på	  studiens	  fråga	  är	  att	  IT-‐konsulter	  under	  offentlig	  upphandling	  kan	  kommunicera	  
sitt	  arbete	  kring	  hållbara	  produkter	  och	  tjänster	  samt	  fördelar	  med	  dessa	  genom	  att	  ta	  
hänsyn	  till	  de	  sju	  riktlinjer	  som	  presenteras	  i	  tabellen	  nedan	  (se	  tabell	  1).	  
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Riktlinjer: 
	  
En	  IT-‐konsult	  vars	  syfte	  är	  att	  kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete	  kan	  lämpligen;	  
 
                        

 
Tabell	  1	  -‐	  Riktlinjer	  

	  
En	  mer	  ingående	  förklaring	  på	  var	  och	  enskild	  riktlinje	  går	  att	  finna	  i	  uppsatsen	  diskussion;	  
5.4	  Riktlinjer.	  
 

6.1 Vidare forskning 
 
De	  riktlinjer	  som	  vi	  tagit	  fram	  bidrar	  till	  att	  underlätta	  för	  IT-‐konsulter	  för	  hur	  de	  kan	  
kommunicera	  sitt	  hållbarhetsarbete.	  Riktlinjerna	  har	  validerats	  av	  de	  utvalda	  IT-‐företagen	  
och	  anses	  därför	  som	  tillämpbara.	  Vi	  föreslår	  en	  studie	  där	  riktlinjerna	  testas	  av	  IT-‐
konsulter	  för	  att	  sedan	  utvärderas	  och	  vidareutvecklas.	    
 
  

arbeta	  mot	  en	  14001	  ISO-‐certioiering.	  

kommunicera	  sina	  produkter	  eller	  tjänsters	  livscykel	  

kommunicera	  ett	  mervärde	  

arbeta	  med	  hållbarhetsverktyg	  	  

formulera	  en	  välstrukturerad	  miljöpolicy	  

ta	  socialt	  ansvar	  

kommunicera	  kring	  tidigare	  projekt	  
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Bilaga1. Semistrukturerad intervjuguide  
 
Allmänna	  Frågor	  
	  
1)	  Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  din	  bakgrund,	  hur	  länge	  du	  har	  arbetat	  i	  branschen	  och	  hur	  länge	  
du	  varit	  anställd	  inom	  företaget	  och	  den	  positionen	  du	  besitter	  idag?	  
	  
2)	  Hur	  många	  anställda	  har	  ni	  på	  företaget?	  
	  
3)	  Vad	  är	  företagets	  mission	  när	  ni	  jobbar	  som	  IT-‐konsult	  med	  uppdrag	  åt	  era	  kunder?	  Hur	  
vill	  ni	  framstå?	  
	  
4)	  Vilka	  kunder	  jobbar	  företaget	  med?	  
	  
5)	  Vilka	  IT-‐lösningar	  erbjuder	  ni?	  
	  
6)	  Vad	  ställer	  ni	  själva	  för	  krav	  på	  era	  IT-‐lösningar?	  
	  
Hållbarhet	  
	  
7)	  Kan	  du	  berätta	  om	  senaste	  hållbarhets	  projekt.	  Eller	  kanske	  det	  bästa?	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8)	  Vilken	  tidpunkt	  började	  ni	  tänka	  på	  miljö/arbeta	  hållbart/	  efter	  grön	  IT?	  
	  
9)	  Vad	  var	  det	  som	  gjorde	  att	  valde	  det?	  
	  
10)	  Vilka	  fördelar	  anser	  du	  det	  finns	  med	  detta	  arbetssätt?	  
	  
11)	  Vilka	  nackdelar	  anser	  du	  det	  finns	  med	  detta	  arbetssätt?	  
	  
12)	  Är	  många	  av	  era	  kunder	  insatta	  i	  miljön/Grön	  IT/hållbarhet?	  
	  
13)	  När	  ni	  utvecklar,	  har	  ni	  något	  specifikt	  tillvägagångssätt	  som	  ni	  följer?	  
	  
14)	  Någon	  form	  av	  hållbarhetsaspekter	  i	  detta	  ramverk/mall/punktlista/tillvägagångssätt?	  
(beroende	  på	  vad	  han	  svarar)	  
	  
15)	  Finns	  det	  några	  konkurrensfördelar	  med	  detta	  arbetssätt?	  
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Upphandlingar	  
	  
16)	  Jobbar	  ni	  med	  offentliga	  upphandlingar?	  
	  
17)	  Hur	  ser	  en	  sådan	  process	  vanligtvis	  ut?	  	  
	  
18)	  Hur	  ser	  en	  privat	  upphandling	  vanligtvis	  ut	  för	  er?	  
	  
19)	  Vid	  en	  upphandling,	  vad	  diskuteras?	  
	  
20)	  Är	  miljökrav	  något	  ni	  eller	  kunder	  tar	  upp?	  
	  
21)	  Är	  det	  av	  stor	  betydelse	  för	  kunderna	  att	  dessa	  uppfylls?	  
	  
22)	  Vad	  för	  sorts	  miljökrav	  brukar	  det	  vanligtvis	  handla	  om?	  
	  
23)	  Hur	  stor	  del	  av	  kravspecifikationen	  innehåller	  miljökrav?	  
	  
24)	  Vad	  för	  sorts	  karaktär	  brukar	  det	  vara	  på	  miljökraven,	  gifter	  energitillgång,	  
tillvägagångsätt,	  material?	  
	  
25)	  Exempel	  på	  hur	  ni	  jobbar	  för	  att	  uppnå	  dem,	  exempel	  på	  ett	  miljökrav	  ni	  jobbat	  mot.	  
	  
Kommunikation	  
	  
26)	  Hur	  arbetar	  ni	  för	  att	  förklara	  för	  era	  (potentiella)	  kunder	  att	  ni	  arbetar	  “hållbart”	  
/effektivt”?	  
	  
27)	  Genom	  webbsida	  till	  exempel	  hur	  “visar”	  visar	  ni	  att	  ni	  jobbar	  hållbart/effektivt?	  
	  
28)	  Förutom	  webbplatsen,	  har	  ni	  någon	  annan	  sorts	  marknadsföring?	  
	  
Avslut	  
	  
29)	  Är	  det	  någonting	  du	  skulle	  ville	  lägga	  till?	  
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